mmm an.
-....- 'DQĚQŠ'ÍŠO

.Raíenbář na rok přestlčpný

1852.
Nočxnik pravni.

Ncikladem Dědtctwi fw. Eyrilla a .Methoda.

mořabattl:erš

Ratha.

W kdmmišsi u Nitsche a Grosie.
Tisk wdowyufustpujdúoulfaNohrcra.

DI: Knauctowa stoletého falmbáře

ice“rotu 1852.,

Měsic

panownířcm.
M ěsic čili [una obíhá ofoIo 3emě me m3bálenofti 51,000 mil; íebo wlasini
průměr obnásii 470 mil, íeft aft pabeíátfrát menfíí ne3 nasse mně, a whkonáwá
fmůí Denní oběť) we 24 bobinád), 50 minutách a 28 sekuUdách. &? obibání 3emě po:

třebuíe 27 Dní, 7 bob. 43 min. 11 fefunb SDůIe3ité ííou proměnu) měííce, t. i. ubťy
mání a přibvmání íebo fmětla, fterě3 ob [Iunce boftámá , a w tom to3e3námáme 4

ftupuě, toti3 nom) měfic Q prmm' čtwrt Q úplněf Q a posledni

čtwrt

Stojť:li měsic me3i má
a sluncem w běhU froe'm, :! sice tai na blťku slunce,
3: fc 3bá, jakobh 3áromeň 6 ním wycházel a zacházel: tu ho pro fmětlo fíuneční
newibtme, a to ieft no to čili nom o měfí c.

SBotom fe ufa3uíe wečer na 3ápabni ftraně , iafo ostry ftp, poněmabš 3 jeho
ofmětlenc' polorpíce jen 3ápabní kraj mtblme , tento ftp čili to!)Iíčef tofte, až pak celá

polowicejeho írvítí, a to ieft měfíc rohatý

čili prwni

čtwrt.

Tenkrát roz) ázi íi3 mčííc o volební a zacházi o půlnoci , čím toíc pak se ob
slUUce obbaluíe, nm po3běji wycházeti a 3apabati muíí, a3 Uaposledy im w noci na

nebi stoji, a tu íeft w úplnřu

čilí na plno.

DD tě Doba) opčt fe k slUncč 3 hrubě siranh 3emě blí3í, a iebo 3ápabní

fraí 3m

činá fe temniti, a3 opět 3a6 jen polowice fmítt', a to jest měsic hrbolatý
čili
pofledni
čtmrt. sBotom m3bi) mice a wíce ubómá, 03 opět ofolo íamébo “unce
Docela

3mi3í.

——

Ra3bá tato proměna bčíe fe w 7 a].. dnech Uplněk náflebuíe po nowoměsici w
14 3/. hned), tak, 3: ob iebnobo úplUkU k hrubému 29 1/3 Dne uplyne.
Gas tento

na3moá se mčíícem fouběšnúm,
ním,

a bmanáct takowých mčííců totem

tof

mčfjč;

w fterc'm jeft 354 Dní, 8 bobíu , 48 minut. $oněmab3 what 6 tímto čaícm

obří) naffí 3emč ofoIo fíunce se nefroronámá,
tebt) fe muíeh)
únor na 28 (po fa3bc'm čtwrtčm roce na 29) bní problou3iti,

ílunečni,

mčíice na 30 a 31,
co3 bobromabt) Dělá

tterť)3má 365 Dní, 5 [;obin, 48 minut a 45 fefunb , jelifoš Den

slunečni se počítá na 24 bobin, 3 minut!), a 56 fefunb.
„

Stane Ii

fe, 3e měííc, fb1)3 m úplnkU jest, bo ftínu 3emě pťicházť, tu fe buď 3

0 in!)
c11;,.kh,hbxdldúplně
3atmímá , omffemť při rod)!ofti íeiíbo běhU netrmá to nifbiy přes.
Stane:lč

fc pak, 3e měfíc w nowu

me3í zemi a Hamem tak stojť, že stčn jeho

na zem pabá, tu naftáwá zatměni france.

'9 (b e n;
Rba wždh řábně čítá,
TomU sstěstť froítá.

'
Wožnamexláni Udalostč a účtů bofpobářítód).

išříícm

_

._
W:,)dáxtť

zl.

ft.
I

i

_ercn
xWolskyx:stýczeň;

má 31 Dní.

ilixxsky:scčanj; Iatinfh) Janunrius.

Sněbu dost; wssak mob:—uBú! i desstě; po blud) miruých pťijde ziula jcn'tč;
Byk i iafm) naítámal iíš čas: vřcce umibíme cbmůrl) 3.16.

1šřílšťlb13Š£

Nedčlc, flvátfl) a připabajíci čáfth) \'m. emangelíum.

1

(,t.

2

513. \- Sw

3

S.

ŽŠ

“Šřmvvtof Fa1v.obíc:á11' “Mně. „RF—čfc napíníIo bm' vím." “uf 2. W

Makaria, poUsteinka a fněge+na pouňtirof11394. po (El). W

Gm. Gicnobeft), panna) me FraxxcollzskU+ 512
WCÍĚÍCmcgi rbi'ctmnm

a úcivcmm Finů.

„Gm

W

mní'cl .i:crt\ř€-5." Thu

2_

- i

4

- .

5
6

5,13.
(živ. (šířráh'y
Telešfora,axteb3\cxvcrtí
pap. amuč.] +154.
—C'“;.Šimona
65mm). pougt.459.
U. . (Zm.
\int—' „332ubui
DMU—Hmm„iu—m„
\Rat
_ FÉ

7
8
.9x
10

Sw. Sita, biffupa Kretenského+ 70.

FŘ

(št. Sw. WaleUtťna. — Gm. Buciaua, knězemučenífa + 312.
2%
Et. em. Sewerilm, apostola s]řoricfc'ím
T 482.
g..
$.“
Swr Maxcellina, patranwY,nkoUě —C'šm. S.Betrabiff. GCI).+387. 93—
S. em. Ebamla pouftemnífa prmuíím m E.qddtě, +. 341.
%
“Rattle 1. rc genu—níFénix„ RW: EDI B. Jež:š m

12 létech." £'11ř.'2. 42.

11 _W— Gm. Theodosia, opata +. 529. — Sw. Hygina,

pap. muč. 158. '

_12 SB. Sw. Llrkadia, mučeuífa. — Sw. Nonssta. —
13 _ 11.

14
15
16
17

Sw.

slíšeroníhz)Mediolánskě + 1497. — 6m.

g
Wolita, mučenířa.

&

St. éro. Hilarřa, bisk.aDtcecírEemníbo+367 —€m. óehreřncoe+265
Ct. Gm. Maan a SSL-itn),panen. — C511).E\Jlařaria,pouftem.+ 390. É
SB. + Swj Marcella papeže + 310.. — Honoracča, biffupa, + 340. 511
S. lem. 21ntonína,pouítcwniřa m (Sgnptč+ 356
%
Wc'tčlc 2. to giemm *Ffmč.Glammr

neijčg.

jména chlš.

—18 W- Gm. Pxišky, 'panm) a mučeníce + 270.
19 x EB. Sw. Márča a s.)Jřmta),manželům. — Sw.

Mn 2 1. Šuf. 2. 21.

.

&%

KaUUta.

20
21
22

11. Sw. Fabiana a (žebaftiana, mučenífů +. 390.
St. Gm). mega), Damn)a mučenicc+ 304
Čt. ' Gm
m. Wřnčencia,nmčcnífa + 341.

Š'
a
a

23
2

253:\Sw.afnoubení
Símotím, blaf).SB.marie.—Gmsařaimunba$e11af.,+1275
bíítupaa mučením+2
% ,;
Dřcbčíe 3. Do qicmcni ŠPáně. „*B. Sešíš ným-unií mářcmcméhcf'

25
_26
27
28'
29_
30
31"

Nš
SB.
11.
St.
Ct.d
x ŽB.
S.

Síllncc wstoupi do znameni wodnika
bne 20. o 4. bob.
Duplnčf we stťedil, Dne 7. chna, o 7. Dub. 27. min.
Woslcdui čtwrt we stťedu bm 14.ltbna, 02.1)ob.30.mín.
Nowh mříic we stťedu, bne21. Iebna, 08.501). 44. min.
SBrmničtmtt mečtmttef bne 29. [ebna » 11. bob. 52 min.
%$!

©
Cf,
(Šhprtčměíue

War. 8. 1.

Dbráce-ni fm. íBamla. ——
Sw. Sumentína a s);Rarimina,muč.+ 363.
Sw. Bolwkarpa, bífř. a muč. +1
Sw. Sana Zlatoustého, Dtce círfcmníbo, Diff. (Smibmbfřčbo+.407
Swe Karla Welikého,frále+814. —€>w. (Emilia,hnít 1132110.
+444.
Swa Fraxltisska Saleďského, biífupa + 1622
Gm. Martiny, pannu) a mučenice.
Gm. sBetta Nokaska+ 1256.
15 min tém—.
táuo.
ráno.
ráno.
ráno.

Hofpodáť si vtmni chcu vamatuie, ten mu na hubnutí frben ufaguíe. —

ZkUssersti.

Na Uowý tof z rána iaíué lesky: Wroroknji m létě čmtč blcfh). -—
Jestli desátěho “unce hnití: Budem zita, mina bojuost mítí'. —
Saíné ílunfo na Wiuceuee: &? minobtáni dmftá wěnce. -—
Sllutce na ben “Ramla obrácení znači obilíčfn rogmucšcni. —
Stále mírná powětrnost w Iebnu ďwítá na únor ném ginu) bcbnu. —

—

g
:
2
W
W
W
m

1111o 1' ma 29 bm.
Bolsky: lulý; iliriřvztveljača; latinsky: Februaríus.
Wčtrowě jen popoháni fnčí) a prsskh be; uftáni;
. len, fbo a břimim přiliš Iafoti, ffpatně m fmětníci fc zapoti.
|

.

„332123113

Nedčle, fwátkh a přivabaiíci čálih) fm. \cmangeíium.

.

_

IŽĚ

'Jřcbčíe 4. ve “zmeni Wině. „Bouťc luclifá ítata fe na moři." \)Jřat. 8.

1
2
3

??. Sw. J nácia biskupa a mučením + 165.
\B. ýrcmnglc čilí, Cčinfomciní (l). Mex.rie. But. 2. 22. —€m. Romelia
11.
ro. Blazeje, bii'funa Sebastenského + 316.

54
6
7

(št.
Sw. WeroUčky
+mžŘímč.
—€m.
Dnbřeie2
vr. biff.—©m Frantissiy. g.
Ct. (žn),
Sjátt) (Ygathy)
pannu)
a mně.
+2 E53.
5.13. +Gm.
íDoroh), pannu) a muč. + 30
93
©. „©m.!)řicf)a1ba,frá(e Ztalského ——SUŽ momualba, opata +126. É

8

Nu (čro. Sana be Matha, gaflabatele Šelšole Stinitářům, + 1213,

a

109

SB. Sw
?lípollonie, panu?
a +
mně
——
Sw. Wife—fora
11.
Swa Scholastiky,
jeptsskyck
543.+2——
49©m
Wiléma,
pcuft. +
+ 260.
1240.

&

12
13

14

Gt. Gm.
EUlalie,
panm)
a mně. + 301. — Sw.
SBeUediktaYniansk.
5+1
33.
+.Cšm
Ěateřim)
ERicciistaliiHQQO.
——
S.Martiničmapoust.+821.
400. %
S. Sw Walentina, kněze a mně. + 240. —Cčm. abl-(lama, biff.+422. %

15
16
17

“R. em. %auftina a Jowity, muč. + 120. —€m. Efrema em), +378.___Ě'
SB. Sw. JUlčch, parum) a mně. +304. — Sw Dneftma+. 89.
&'
11. Sw. JuliaUa a 1000 fřeífanů m (Egyptě. —€m. Flawiana, biff.
'

FE

mmm bemitnii čití Scbtuagcnmú „fboíbsbář nailma běíttifvf' Wat. 20.

11

St.

Sw. EUfrosiny,pannyř 340. -—Sw SalurnčnaaDatiwa, mně.-+316.

'Rebřtc 1. vs iDemztnínt čili Štchumd.

18
19

St.
Simeona, mbisk.
a muž
+ 106.
-— (Babím.
Gn). Mansweta,
hííí-1+301
Ctl (šm.
Gm. Komáda
Staíii.
+ 1354.
— (5m.
— Wobož.40
hod. a
(S;xmenilbp.— S. (&íeutberia, Diff.+532. ——
S. Nikefora, muč. &

20

5,13. +€m

21

S

Sw. Ghanou), wdowh + 1292, byla frálownou w Qingliďu.
2?th

22

„Slowo Bozi iam fcmcnof' SMS.—1..

2. bo Dcmítn. čili Duinquaqcí'nnú. „Sledú u mícha " “ul. 18. 31.

&
'

N thíomamfm$et1am21ntíoď;ii.-—©m.Watgarlt\)„€ortonně+1297.a

23

SB _Cm.Betra ©amianfřčbo,řarbinaía+. 1072. — ©. Screna, muč.+ 307. z

24
25

u. Sw. Montana, Suda, Iamímm, mučenífů.+ 259.
z
St. + Ctřeba popeíečníčii “farem. _ Sw Matěje, apostolaxř62. z

26
27

Ct Gm. WalbUrgh, pamm+ 779. — Gm. *Borftzria,biskupa + 421.
SB. + Sw. 21Ieranb1a. ——Gm. Baldomera, gámecm'fa + 660.

28

S.

+Cm.
mm:

Beanbta biskupa+ 596.

29 | Nd[| Sw. Foťasa, ;,abrabnífm—ěm. sJtmuana + 460. — (šmbémalba.
„
?S
ŠÉ—
>© '-

()
('$
.
$

Slunce wstoupl bo gnammi rhb dne 18. o G bob. 54 min. wečer.
Duvlnčf we čtwrtek, dne 5. února, 0-8. bob. 10. min wečer.
Nosledni čtmrt we čtwrtek, dUe 12. února, o 11. bob. 20 min. ráno.
92mm) měfí: w páteř, bm 20 února, o 2. bob. 12. min. ráno,
. Prwnř čtwrt w fobotu, bm _28. února, o 6. bob. 49 min ráno.

Z mnošíhvi fněím fena mnoho switá; Málo omfe roffaf a málo šita.
Roli! hustých uchli si únct fplete: Tolik liiamců mit bubem m létě.
Šwatý Matěj hoří led, mesi-Mi ho jeho bleb, urobl si nowý bmb.
Se:li nutná chumelice na Hroulire: Wesele fe bimá rolní? ze swětnice.
N a Hroxuice fráím) ben, vřcbvomibá učím) Im.
SD orotbca w rychlém běbn, přinássiwá nejmíc sněhu.
Zkussenosti.

Fi

1. poflni. „SB.Segiě bofouíen od ďábla.“ Mat. 4. i;

Pťiuássť:li nami) mčíic desstě, bubo prsset cclý mčííc jesstč.
Zest:li m únoru fe umfíh) ln(x—h):; iam rám) umiraii mčch).

_

lla

únor.
W mlaboffi kdo glam) bo hospody nosi,
W ftáři obyčejně o tue chleba profi

SBognamcnání ubanfti

a 'účtů hospodaťských.

samém |

Wydánš

“. ! ft
!

Bčezen.
sRefupu', leč čeho potřebuješ nutně,
Nechcc :Ii fe bímat bo fmc' kapsy fmutnř.

DeU '

SBosnmuenáni'ubaloftí

(\ účtňl,wspodáťských.

| £Bříjcm
gl.

&.

W!,xdáUi
31.

h.

BrešeU

ma 31 bm.

Bolsky: marzec; ilirsky: ožujak;

latčnskh: Martins.

Witr, dessl a sněh a led info o záwod se boni;
Bo suchU máš bláto hned, zima iu kouci fe floní.

"53320 Dáša?

' 1 T
2
3
4

Nedčle, ímáth) a připabaiící čáfth) f'iu. cmangelium.

ŽŠ

Sw. aubina, bifr. + 549. _ Sw. Eudoeče,mnčenice
+ 306.

"

11. Sw. Gimplicia, pg'p'eše+483._— $!. Rada, btabč'te %íanberífj- 1124.
€:.
SUche Dni, Clll fmatťmbťr. Sw. Šťunbutt), aíařorom) ? 1040. g..
(St. žBřenefíeni fn), ?Bácímvap—(ěm. Řagímíra, knižetr poIífébo-l-1484. a—

5

813. + Sw. Hadriana, muč. — Sw. Sun-pena) a 8elicita;,muč.f203.

6

(5.

<a

-l Sw. Bedťicha, průmonftrata 1—
1175. ——
Sw. Šoham) pan. 1-1147. W

Nedčlc 2. prům;

„Bominiscerc.“ „T. Segíě rcjal &Sm'a a Sarah.“

“Díat. 17.

7
8

96.
.

Gm. Somáííe'ůlfminífc'bo, Dtce círfcmníbo, + 1274.
(živ. Sana Božiho, zakladatele milosrdných bratřl 1—1550„

9

II.

(žmeiIIaasJRetboba, av.ěloxv.+869.a885.©.$rantíffh),9231440. &

10
11
12
13

((g—
k?

xSt. + Sw. 40 mučenítů Gebaftenffúcf).
I'!
(Et těm, QIngeLv.—©.Éonftantina muč.T 576. — S. Eul„ogiam. %859. %
SB. + Sw. Nehoťe Welkého, papeže a učitele cirkewnčho 1- 604.
S.
-l—Sw. Noziny (EUfraste) mmm) + 410.

%
%

'J'řctřlt_3. boňní, __.Oculiz“ f:)dmmuá. „ŠD. SCŠIŠ n\mnítal ťábrlftmí lnčméJ' Quf, „.

14
15

N. Sw.
SB. Sw.

16

II.

Marbildy cifaťowny 1—968.
,
Longina, mučením bneb po Kristxl SBanu.

Sw. Juliana, mučenifa. — Sw. Heriberta.

17 $!.
18
(St.
19 813.
20 'C5.

+ Sw. slšatricia, muč. + 460.——Sžw. (Sít'rtrubvmanm) aabathsse.
Sw. Edllarda, fta'le angliďébomuc. ——C=šm.(£\)riíla,
bí;T.Ser..*385.
+ Sw. Zofefa, pčftouna Řriftoma.
+ Gm. Soacbima, otce blal). SB. Maric.

Neděle 4. pnftní, b_rušečnd, „L.-clarc“ „$.

21

97.

22

SB. Sw. thamiana, muč. + 484.

23

II.

24

chíš

uaíbtil 5000 líbí." Scan 0.

Sw. Benedikta, opata a zakladatele řábu Benediktinského, ,* 543. z

_,

z

C5.—Dt[)ona,pouft.1-1120.—©.loribia,arclbtítd—lBOB.—Gflbeobofta.*

St. xuquweGabrielaYrchanjela„uS.KnteťinySwedu,drerij„Brigith. W

25
26

E. Bmčgowdní
bIaI). bífť.anirnen
533.Marie. „Ěřonán
iejt anjel Gabriel."Ibeobota.
Slut. 1. FŘ
W
813.
+ “ro. Sremu,
čbo, nnxlc.+304.—€m.

27

6.

+ Gwůtuperta,bijř.1—718.—©.G'utropia,biíť.—€..gafítalaf310.&

*Jteoěíe 5. bníhu' čilí fmrtclná.

„Kdo ; mda hub: mne 3 hříchu lrestati?“

Žtan 8;

28
29
30

92. Sw. Guntrama, ftále ?Burgu'nbff.1-593. — Cšm. Gil-ja HI. pap.-1-440.
SB. (čtv. Jonásse a fpolumučemfů + 344.—C€\v. Cmtachia, op.ř62č5j
II. ('Em. .?mirina, muž. 1- 130. — Sw. Sana íťlunafaqL 605.

31

St. i

©1v.2lřacia,biff.+250.——€n>.í?mibona,op.+1046.—©.21moía.g—

Bačík!

iam bn: 21. Břcgna ; Dnomé a noci 112an Dlouhé. —

Slunce

©
©“
Čtwrlě

mčft'cc

%

W

Duvlnřf
Noslchi

wstoupi bo znameni skopce

dnc 10. o 11. bob. 48. min ráno.

w sobotu, bm 6. Vbřtgna, o 6. Info. 487 min. tágo.
čtwrt w páteř, Dne 12. o 9. bob. 47.. mm. _mečcr.

bue 28._o
20. o 810.bob.
nuu._mccer.v
. Nowý
SBrronímčfic
čtmtt m
w robotu,
Ueděli, bm
503.0 7.
mm. mm.

Sima, kterou Tomáš nefe: dlouho iefl'tě námi třefe. — '!Bpt byl! jarní Pen (Zl.) ja! na
aafágfu; dťece :“de
iefftč na prochú fu, al tmě zdrawl negtrgtl fm_oufagju. — Na be,“
Zwčstowáni fráfné iitro plni bobrcu čakou nasse nitro. ——_3ef_mavta:h
13)brany na pafhm:
3fuffenofti.

nád) ffntačí: » bubnu opčt bo chlewů fe potlačí. -——.
Nadllce, 1gn5 w breznu ore: m, bubnu
obpočimá w dwoťe. — Nudadťý fněh bťeznowý ofenlčkU minim, ——Nezaromeu nxkdy nad
to, Břegnomf) prach še ic zlatod

1

.

DUben

má 30 Dní.

SBDÍÍW:kvieóicn; ilirskxǧ: lravanj;

latinsky: Aprilis.

Na bubcn jen mmčj spoleh waluý; býwák jafm) bncá, a zejtraškalný;
inform) se buben mimi: chwáli: m fterčm býwá čerstwý chládek ftáíť).

1.321“ 1331133:

__1 Sw.
2
3

©.

,

Neděle, swátky a přípabající ěásiky fm. emangelium.

Uřcrěle hněnn. „]3

4
5
6

N
23.
II.

87

St.
Ct.

9
10

ŽŠ

HUgona,bíífupa-L
. 1132.

+ Sw Frautřsska z BaUlye + 1508. ——Bolcsiné žBanm) gmarie.
+ Sw. Nicharda, biff. — Sw 219mm)a fpolumuč. + 304.
“se—tějel na vířící bo Ísemmítmaf

wm.

g—
„

26,

Gus. Sftbora, axcibiskupa Sewilského + 636.
Sw. Winceucc “šerm-[HDD+-1419. — Sw. Emilie.
Sw. slBilc'ma opata + 1196. ——Gm. (želeftína.

&
&
&

+ (5113.
JosefaWalerika
+ 1226.+ —
Sw. Gberbmba.
šelenvHepummm
Cum—uf.
Gm.
619—
Sw. Qllbtccbta.

*
%

»i—QL—clff)
+nire'fSw.
Demetria. — Sw.
Marie abatysse
Egyptskě
+ 421. %
I-l“bílá .wLcia
Sw. (Šedých—Gm.
Mrchtildy,
+ 1309.
&'
'šlaxvnú Mb \“cgi \vclifnncrni. „“Dhn'a “.Třagbalcnaa Lb.-nafoumln

maui;“

Watt.

1G. :

11

ae. Sw Lwa Welkého, papeže + 416.

12
13

“B em.
Grub—5nm'rcf
mcIífonvční—Gw.
Sulia.
Sabasa
muč.+375. %
II.
Qermencgilba.
—-—C<'5.
3u1'tina,muč.
+ —©w.
167. — %.
Bibmim)+1433.

a

14
15
16
17

(čt.
(St.
SB.
©.

Sw. Qanlbctta. — Gm. Siburcía a Walrriana, muč

18
19

JZ. Gm. ?lpollnnia, muč. + 185.
SB. Gm. Lwa IX., papeže + 1054. — Sw

20
21

11. Swu 2Incšft),pannu).+ 1300, abatvífe — Sw Marčellina.
.St. Gm. ?lnfelma, arcibiífupa a učitele citfemníbo + 1720.

a
a

22

(St. Sw.

Fig

23
24

5,13.
(324
(5. genu,
m Siří,QBojtěcba,
rytíře a bisk.
mně.a+ mně.
303.+ 997. — Gm. %ibelíía, m. +1622. F3

25
26
27

92, Gm. Marka, cwangelifh) žBáuč.
SB. Sw. Otta, biskupa + 1139. ——Gm. Řlčta.
11. Gm. ŽBmgriua, m1)311ámače.——Swl (ším, panna) + 1172

&&
R?
ano

(čt. Sw.

gg..

Sw Ynaftasied — BťrchsBelra Unutalcsffčbo + 1246“
+611) Quribía, biffupa Spančlského
Gm. NUdolfa. — Sw Cimcnna ze (šel., biff.+341. — ©. 2Iníceta.
Neděle 1; ne Welifoxlocť. „ŠD. Jržiš

28
9

Sun 20_

'
Sřreéccncia.

Gottem a Ščaia. -— Gm. Líbal-bt), palma) muč. + 341.

'Reběíe 2. »: iihíífcnccí.

30

mísí gamřenvmí bmřmíJ'

„$a jíem vaříúř trhů.“

Šan 10. 11.

Witalčfa, muč. otce ím. Gerwasia a Brotasia.

(St. Sw. žBetra z Werony, muč. + 1252.

SB. iěm.
Slunce

Kateťiny Siensié, panm) + 1380.
wstoupi bo gnamml býka

but 20. o 7. bobin. 2, min. ráne. _

>: „

©

Dublněf m ncbčíí, Dne 4. bubnu, o 3. bobín. 41. min. mcčcr. ,

ŠTĚ—
c'š

8

“Boilepni
_čtlmtt w
Ueděli,dne
bm 19.
11 o o1.10.
b_nbín.
rano.
Nowy mcflcm
pouděll,
bob'm.
3. 17..
mm.min._
roe,cer.

©

Beri

49
,
33
É
%
E

“?

'- W
&

čtmtt m úterý, bm 27. o 9. bobm. 20. mm. rano.

Na befáh') m bubnu bm fetý bínvá fráímj Im.
*.Břcbbmacátúm pátém n\řcffot žábh ucpříicmnou powětruost mábi.
Mosrý buben wěsti úrobu: f_ud)\')přebvomíbá nc'bo'ou.
Teplč desstě w bubnu slibuji žrsl, nv řtcrč fl. libé libují.

W bubnu btorefuje rachot bromů, mrd; že mice ucusskodiftromu.
D bcfíf,Hm) m bubnu roíí,ned)af každýsnazněprosi;je:Iibubmvříliš [ut-b':zastawujc smím \ilď).

ŠDuBen.
" NemUož nijaf fmoje potřebu),
?lť fe uouge na

t_č xlessklebi!

Wožuamc!lánč “ubalníri “a účtů l,wspodaťských

Mťjem
31.

fr.

»

Wydán
31.

ft

.

.

Kwět.en.

Koho krejcar zbýwajici w fatfe pálí,
Nikdy .nemá peněz na páb nenabáhj.

DeU

Boznamcltánč Udalostť a účtů bofpobářífócb.

Spřijem

Wydánč

zlj

zl.

ft.

tt.

v

'

'

>

.

'

_ , Rmcten. ma 31 hm.
žBoIíEv: maj; ilirsky: svibapj;

latťUsky: Majus.

W fmčhm taboft po fm_ji fe hoski, ač má chladna profvřňnšbo dosti:
Wefelč fe měítq, rabuje fe \vee: zwučUýul sněmem ptátů ogl'nuá se IeJ.
!Den bm' m

—

mřfíťt túbni

'

'

—-

„'

Nedrle, fmuth) a pupabaua

1 | S.

-

'Ěa

mfth) i'm. clvangehum.

Š :

em. apoftolu Filippa a Safoba mlabífílw, + 81, a 62. po Rriftu. &
)čctělc *. uv “liší:fn 1m

„“Walíčlc, .! nemř ik m..“xc „xu

leij

2
3
4

W
Gm. 21t_l)ana1ta,_pat_riard)an) ?lleranbrii +373. ——©m.Gigmujba.
SB. Nalezenť hp kťižecífařoumouHelerU mm 326.
11. ©5113.
išloridna a ípvlumuč. 5.1čafuíbíofíeciána. —- S. imunifw 371.

5
6'

(Št.
Sw. ©ott[)arba.—
Gn). SBiaV.
+ 1572
Gm. (Sulogía+ 390. $ _
Et. Sw.
Sana z fDamanu
+ 780. pap.
SBíaI
pxoti —
obragoborcům.

87

EB. Zjewenč
* Sw. fm.
Gtaniíjawa,
1079,
w Krakowěj
S.
Mťchalalubiff.n111č.+
Swl Gorgonio
+372.
— Gm. Casmm +369
".*řerele4 nu !L'clurucci. „3cu f tomu, mh mm Wild.“ “ian lli_

9

10

+ 390.

&
a
xh

Ž
_

**

Sw. Řehoťe, biskupa Gaíibrabffěbo, p_řčím.Nazianš

U.
(št.

Gm. %Ramerta, bifř.+ 477. ——(5m. FmUtisska, _chomitt),+ 1716.
Gm. SBanfracía, muč. mlábence za čafu ©ioflecíána.

— a

SB. Sw. Nutonilm,bisk— ©. Jsidom, rolnífa*. 1170. — S Beata + 112. a

11
12

13
'14
-15

E. Gm. Serwacia, biskSíongemffčíw+ 354. — S. Sana M, bifff 559.
SB. * Sw. Elšonífacia, muč. * 347. —- Gm. Wachomia vpí1ta*. 343. a
S. Sw. _Šofíe. — %. žBctra, s„]SamIa,Dnbřege a Diwisse, mně.
&

16
17
18

W- Gm. Sana i)?epvmuďébo, patrona (Éffřčboa Morawsk. muč.+1383. &
SB. :_Gn). Baschalisa Baylona, paftúřea paf bratra 8rant+1592.
W
11. Ž;
Sw. Wexlancia,muč.gačafuibecia.—€. Theodota, [)oípobffébo.W

“.*řerělc5 pu Flůeíifuncci. „*Burcu-Ií ga; mím

19

„G_št.";,

20

***—'.ť*?11*ť*\t*'v**ťí*vf***
“*_*“h'“ Sw.

Sw.

Suva b_ííf.— Cfšn). 23cm

21_ 213. + S. ocima—€.
22

S.

Em."

35cm 16.

(Seleífína, papeže + 432

Bernardixm

Gienffc'l)o+ +.1444

alleranbra, pap. inuč.+117.—

\.Tčetřžc (i. ve QSeutcncL—i. „Jituš

k?
Hreň'ítcl.“' jan

15. a

[U.

23

:*I.

24
25

SB. Sw. Sobanm). — Sw. Wincence LeriUskěbo+ 450.
W
U. Gm Urbana, pav. muč. + 233. ——Sw Řchoťe VII. pap. +1083.

26
27
“28

Std ..CfšmFilippa Sřereiffé[)0*. 1560.
Ct. Sw. Sana pap. muč. + 526. — C'šn). Maric Emagbatem)bežBagsié.
SB. & Sw. Wilěmal — Gm. Bedd, učitel: cirkewmho + 735.

29

65. +

.

Sw.

pří-it:

F;?
$““-Tě

..Sěofpícia+581 ($$$

Gm. _Sulie, pannu) a muč. + 440.

_

.

'

Desidexia, Diff. muč. + 608.

k?

Sw. Germann bifť.+ 576.
šlmz'tiv

h:

W;!

**..."ŽkÍ'AU'ÉÍ*_*.*i'.l
mah

ů
ftx: mm."

“Jan .*4

30
Gmina,
mučeníťů.
31 l'í'v'ř.
l— |_Cm.9Jla1ima
*vnr li muuvfu'a na.
,Eaf ***uív
mílvmal íněrf 5371113.
65.513etronim),. ' _ „
Slunce
|
Gum-tě

;)Ěuíígnofti.

\vůouvi do ;namení bliž en cu bne 2I.

o 7. hodiu 12. min. ráno.

]

Dmenčf

'

Bosledni čtwrt m útm), bne il.

m ponbělí, bne 3. fmčtna, :) 11. Dobín 40. min. mečet.

.

Stoun)
SBrmní měfic
čtwrt mc
mc"ítřcbu,
ftfebu, Ene-19.
Dne 26. oo 4.4. bodin.
hodin. 33.
56. min.
min. ráno.
mečcr.

o 0. bob. 41. min. ráno.

Web Filippeux desstik noční úrvbu nám wěsti roční.
“Ennui hvěteu ben'timí) — volím, vici ffřoblimú.
Mráz, jejž 511řa1uert,£]3aufrác,©et-mda“ tuje, táb fe m celém Ičtč cpafuje.
.
Urban: Ii mim pěfně břeh, a “Bit beiífem n\_[a_ší, iať fi čfmuěí jenom přeje, tn! ici vole
Magi. — Dessč na *Báně mítv_uve_ni pici mulně „samu. —- Kwěteu:li fe mčtttm čcr:
meu bcn'fem mlui: ftiph) nami“ i Dech) »lui.

v

EerweU

r

'!

ma 30 bm.

Wolsky: czerviec , ilirsky: ]ipanj, latinskh: Junius
Čerwm m nocich chladný kazdy fab oblefámá w čáhnalm') fiat,
Mrazůw již se mmufime Báti, negmofmm:Ii, můgcmc se fmáti.

Delt bm ml
mřfíce

Neděle, hrám) a pťipadajici částky fm. cmangclium.

týdni '

1

II; 'ěm.

Sumencia. ——Gm). Gerlacba' ". 1170.

2

et.

3

Ct.

45

5.13.
+ Sw.
Sw. Bonifacia,bisk.
Kwiran, biskupa
wChorwatsku,
aa +m9320buči
čafu SDioercíana.
S.
-+
muč.muč.
apostola
Nčexneckék,xo,
557. $
»

Elamucfi

Gucbc' Dn (čtv. Erazima, MareetlislaaBetra,nmč.

ga č.SDioH.%

Ím. Ríófilbi),frálownv' + 545.
Metric

6%

[. vu (mat.—znŠach-„x. „QMSN micňbni,

ncjítuětřiíi .Ěírcjíce “Jcší.

íafn roi-3 Etcc/

*Juf. (i.

„.Fřřcňíte n\e imčnu Dice i Cžtma i Such

im." Emei. 28.

67 _
8
9_
10
11

=)?Sw. LUkrecie.—
Norberta, biskSupa,zakladatele
Wrčlmonstratů
+ 1134.
SB. Sw
SJUlitth,
muč. za
čaíů fDiofI.—©m.81'obetta.
11. Gm. Medarda, biskupa + 545.
St. Swatých mangelů (Sjetulia a Shmforosy, muč. + 125. —©m. Wrima.

Čt. “BožíhoSian. — Sw. Warren), frálomm) angliďé + 1093.
813. + 6. Barnabásse,jenžprac. w Slint. Beim. SBamlemna winici S.Bánč.:

12

S.

Gm. Sana a s. Facundo. — Gm. Dnufria, poUst.
J&mlc 2, ro 1m. S'udsu

13
14
15
'16
17

18
19

„\\Iorrčf uřmil mečeří Murau/'

*

“Jul 14.

%R. Gn). thtonína $abuanfřčbo+ 1231.
5,13. €m.23af11ia Welkěho, arcibiftupa m Gefatei+ 399.
%
11. Sw. Wita, ModestaaKrešcencie, muč. (Dioklzf)Sw.JUlia,m. + 300. F1?
(št. Cfšm.Fraňtisska žRegíó'a. — Sw. Marciana a NikaUdra, muč.
_
Et. Gm. ERainera. — ©. ». Qutgatbis + 1246. — S. Betra Wisenskz

S..

Banbdína, + 686. —Sw.
m Slaw.
GrrwafrPteSegífíoma.——€m.
ta a ŽBrotafta,mučenífů.
*.'icřčlc3. ru fw '-\'“11d\u.„m:rn arm"

má 100 aut?"

anal-fa. FE
W

9.117.15.

20
“ŠR. Sw. Juliany Falkonerské, panm) + 1344.
21
SB.Sw.Yloisia
z©0n3agv+171gn
Gm. Bawlina,

k?

22

11.

23

g(št. SBIat). Marieu 5—
Dígnieé.

24

Et.

25
26

5,13.
14 Sw.
— mučenífa
%Iat). Mčkulásse
+ 1691.
S. lem.
SanaWrospera.
a Wawla,
za čafu get-mana
uliana, cífaře.

bisiUpa z Nolw + 331. — Cčm. Qchacía.
* 1213.

— (“Z—m.
Žlgtí'ppim).

„'F. gti-3:3 učil _; mišfn

93, Sw. Ladislawa.
513. + Sw. Ema II, papeže + 683.—€m.

29
30

LI. 'šmatčho
xřl“rtxňa
fuíšat apofxtclmšcv.
Gt.
Gm. 33cm:a
památ,trašawla,
a.
'
;šaůátcf léta Dne 21. čcrmna'; mmm

_:
%
5
ě:;
...
O'? |

g—

%
&

m'fnmhť' \'uf. n.

27
28

&
fi
a
$

35

Gm. Sana Řřeftitele.

\\?crvle á. rv m. fiudfu.

,.) “:
ŽŠ
:*9:
v
© :

&'

&
Srenea, biff. muč. + 200. a

kuchař, nejtratů'í nm.

5.1
%
—

Slunce wstoUpibc gnameni tata
bne 21. čcrmna o 8. hodin 34 min. ráno.
Duplněf we ftřebu, bm 2. čet-mna, o 7. bodin. 44. min. rám).
s.vilebni čtrott mc ftřebu, bm 9. o 4. hodiu. 32 min. wečer.
Nowý mčíic we člwrtek tme 17: o 6.1)obin. 5. min. wečer
Prwni čtmtt we čtwrtek bm 24. c 10. bobiu. 4. min. wečer.

s„lh-voníčctmnd bm fe krásně skláni: Nesa Iibem teční dozehuáni. —- Suh) na Medarda
čas: taký člyryret bni gas. — Swaty Wil, kdyz desstěm tropí, na iečmeně sskodu tropí. —
Swatý San, co !řefti, čtnt.,cet bni mčúí. — Nro dessk na bm Ladislawa bloubúm mn
from boli blame. — Po čermnu, m něm; tcplč desstč měla), stodoly se rabuii i měpr. —
Dessk, co vřeb Sunem jit má!)á, po Sunu se tim wic zsncibcřd— Sat se m čctmnu mřfic
vlní, Uáhlých bouťek mec se mlm'; — W poslcdni mřfitc čtmrh' lijamc fc často mrti. -—

ČS.e—tme11.
Rbo ráb gtoííem lehkowážně házi,
Samu gačafte' i Ereicar fcházi.

BozUameUáni ubaíofti a účtů hofpoldciťsiýcha

S.Bříjcm
51.

ft.

WydáUč
zl.

:?

(Šermeu-ec'.
*Břiimt) nepramč a nepotřebné whdáni

StejnoU mírou pošeímání gbonm wyháni.

DeU

Bťťjcm

|

Í Wydxá

Elšugnameuánč Udalosti a účtů 'buípnbářňóď).
31.

fr.

31.

]

V

CerweUec

l

l

ma 31 bm.

5,130!sz lipiec; ilirsky: serpanj; latinskh: Julius.
W čerwenci i fmet fe pozahťiwá, častč Diem) miba fotem sebc,
!Bahli se wssak bouřfa neuzýwá, dúkazem to, že jen jaíné ucbc.

uším

Enina

Neděle, imám) a připabaiíci částky ím. cmangelíum.

1

Ct. Sw. Eibeobalba.——€m.
_Mmoalba,

2

513.4-

3

S Sw.

4

“)L éro. žBrofopa. — Sw. leřicba,

bisk.muč.+755.

!B.

Š


Eulogia,patriarcha.

Š

s_mrcie 5. 1:0 jm. Duňxn „Nebure:lt lmjnéiňl fbramcbluců L“
Jam.“

5

ŽE

Sw Hawla

Nawsitčwesli bIaI). SB. Marie u fm. leběty.

Sw.

Ma:. G,

biffupa 973.

|

EBetta Qucemburmčbo, biff. farb. + 1387.

6
7
8
9
10

11. Sw. Sfaiáfíe. — Gm. Givat-a, fnčge a pouftemnifa' + 575.
(št. Sw. Wilibalda, biskupa + 786.
Qt. Sw. Kiliána, biskUpaWúrcburkskčhoř 688. — S. 91Qbčn;,+1336. z
513. + Sw. Yloisie. — S. Gmiua, biff. w ©0rtouč, m. ga č. Di okl. z
©. .ěm. almalie. — Sw. 7 bratři a jich math) muč. + 150.
W

12
13

Nd Sw. €Bi_a] pap., muč. + 157 — Sw. Wewniky, parum-L. 1727.
5,13. Sw Jindťicha II., cííaře ?Římffď 1024. ——C€m.
Sana ©. +1073. %
11. Sw. Markety, p. muč.—© QInaflcta,pap. muč.+ 100. —€>. (Eugena. FŘ

*Jtcbčlc G do ím. TJďu.

„*b'. Íšrlč— nm;—nl 4000

HD:." Pu„xrk $.

14

©.

Sw. Karoliuy. — 6m. SBonamenturt),biíf.fatb.1274.

FÉ

15
16
17

Ct.
5,13.
S.

moagání
swatbch
7—Sw. SB.
Marie apoftolů.
Siarmelfřč, siawnost ffapulíře.
Sw. ?lleria + 417.

%
&&

18

N.

Gm. anolda. — Sw. Yrsenia pouítcwm'fa + 449.

(Jiz—bále7. ve flv. Tudm.

„QE—atuiteie faleíuuřd) nwrufúf'

War.

7.

5.13. Sw.

U.

Gm. Cliásse,'prorofa.

21
22
23
24

St.
Ct.
SB.
S.

Gm. Qanielc, prot. -—Gm. QIrBogafta,biskpatrona we 3rancii+ 678. W
Sw Marie J)?ngbaíčnířč,Marťy a Emma.
&
+

Wincenre z EBault) + 1660.

g..

19

20

a...

a

Sw. Liboria, biff.—©.91polliluíře

Diff.muč.,učeuíťafm. íbetra.

„em. Kristiny, pumu) a mně. +300.
*Iče'rčlc &. Do nu. Turku.

„Go \'lnínux o Sobě?

dg

1.1
\vvbcí dočrt!“ Bui. 10.

25
26

92, Sw. Jakoba, apostola, (starssil)ou)
SB. Swj 91mm, math) bIaI). SB. a)?aríc.

5.1
%

27

11. Gm. ašantaleona, muč + 303.

%

;28

Std Swa Snuocence, EB — S. Wiktora, 543.111.——€tv.9?agaría
aCelsa

g

29
30

(St. Sw Marty, mnm)
23. + Sw. deona a (řemenu, muč. za čaíu cííaře Decia.

Ě

31

©.

Swu ngláre

A Boioh), gaflabatele sl. řábu Ješowitskčxbo + 1556.

'
&%

„Slllncc wstoupř bo gnamcni Im a, Dne 30. čctrveuce o 2. bob. 47. min. ránu.

,“ . ©
:: 8 (?
ŠÍC— .
M) E ()
©

..;
%
5
\5
Ě

Duvlnčř m čtmrtef, bm 1. četmcncc, o 4 bob. 46. min. mečer.
!Bonebui čtmtt m páte! bm 9. o 10. hod. 24. min. ráno.
Noroýj mčíic w fobolu bm 17. o 5 hod. 33. min. ráno.
*ani čtmtt-w soďotu bnc 24. o 2 bob. 19. min. ráno.
Ouplněk m sobotu but 31. o 3 bob. 29. min. ráno.

Yrssjrli ro bm Nawsstiweni: čtntvcet bni jafnv není.
Často powětruost febmi bratři (10.) na budoucich ícbm túbuů patří.
Desstč pťed Safobem (25.) 310tři bni fípatm' vroucí ifon zitm)ch ani.
Na Zakoba dessk,jat zkawý 1ed,kazi mobrí) na pobancc fmčt; protowzácný býwxi w numbmet.
Dťlaji: li mrammcí hubom; ímé m čmvmcí nešli iinbn mnohem múč: přijbctuhá gima fpiě.
g_nčnmnrí: Ii btm m “uměním fmilu rnbá, tunu na pití se n\tlfá ftáwá n\aba.

Érpcn má 31 Dní.
SBoIfE-v:
sierpieú;

ilirskh: kolovoz; latiusty: Augustus.

Srpelx:li nás často ucvofrovi: volim mnoho fířobv nenatropi;
Za welřkost krcisUých stobň bčfui mroucnč Elšánu Bobu.

Deu bm n)
xuěsice

“Wii

Neděle, fmáth) a vřipabaiící částky fm. e\uangelium.
thin—těluv. ve ím

218. fén). 93cm

'Sucbu.

„'IČ. :*xc'glčrlafal

nur :'wruíalcnlcm."

neb
gnam.

Pur. 19,

na atomech.

5,13. 6+1). Qlífoníaíšigouribinř. +1787. —£Bvrcíunťule. ——€. Štěpána,

11.

©
_

FF

Er.

Sw. Ynguska. Nalešeni fm. Stěpána

SBroměnění SB. Zežisse Érífta.

©.

Sw. Kajetana zakladatele řábu.

*)+.
SB.
II.
Git.
(St.
53.
S.

Sw. Cyriaka, Bat-ga a ěmaragba, muč. za čafu Dioklecčána
Sw. Nomána. Gm. “Sirma a žRuftifa, muč. aa čafu Ma:řmiana.
Gm. WawťiUce, muč. + 258.
Gm. lezany, pannu) a mně. + 295.
Gm. man), mmm), abatysse + 1253. —©. %ilumem),pannya nmč.
+ Sw. Hippolita, kněze muč učenífa fm. WawťiUce.

*.'ietčlc 10. rv nv. '**1be:. „f

'8
9
10
11
12
13
14

N
'

)—

“R.
SB.
11.
St.
Et.
SB.
S. '

faríltirrvi .: mxblifinumi.*' 531118

+ Sw. Eufebia, měst, mně. ga čaíu Ma:imialm.
i\šctšlc 11. M fw. Tuď'u,

15
16
17
18
19
20

„,'lř. ;Řcgž-Š—
ngtmml

?hr—čle l'č. rc nv. „'Šuťbu. „É

málmrtném

216. Sw. Tbi“mothea a fpolumučenífů.
SB. Sw. zyilíppa Benicia, + 1285.

24
25
26
27
28

11.
(čt.
Ct.
513.
S.

“_n'ftflr' lÍš. rc ím. ludwz.

29

??,

Gm. Sana ftĚtí

SB.

Sw.

31

11.

Gamax-Hann," i'ut.

IU.

„

i.

\wem;
\
3 byli
u

11) )lhílcmfťllť'dk" Šuf. 17.

*Jřůgem) (Nofy) Limanské, panna) + 1617.

(5m. Eliaímunba SřonataT ' 1240.
Slunce

Bfuííenofti.

ÉDiarf. 7.

Sw. Bartoloměje apoftola méně.
Swe Lwaika, fráíe “šrancoumébo, + 1270
Gn). Gamuele. — ©1v.Ueneftú,[)elce a muž. + 286.
+ Sw. Soíefa Kalazultského . 1648.
(čtv aluguftína, učitele círřewníbo -' 432.

_30

v?
Q
"B
č:,

h'ndwnčnwím"

šhmnoummb.
bl. LB.')i'u'íc. b' SN 3 u *_Wmtvd“Ú(\1tÍC.".íŠllf-10.
Sw. Nocha — Sw. Theodora, bífťupa + 806.
Sw. Liberata, opata a fpolumuč. + 483.
Gm. Heleny,r í—íařommh
+ 328.
Sw. Bubxpífa, bliffupa n) Tolofe + 1297.
; Sw. Štěpána, fráIe.
S. Beruarda, opata, učitele cirk.+ 1153.
Sw. Sobamu) Gbantalítě, gaflabatvlhmč řábu + 1641.
WWW
*EÉEÉÉÉ
„Waya-

22
23

53 u
335.
\ ; *=
22 :

pap.

Cšw. íBanm) Marie ínčgnč. — Sw. Déwaíba.

SB. +
QGUŘWND—l

prmomučenífa.

Sw. £Dominířa, gaflabetele žábu + 1221.

ŠÉWÉĚŠ
lm
wstoupl do znamenř p a n n!; bn: 23.1frpna o 0. hodin 19. min. ráno.

Bosledni čtmrt tv neběíi Dne 8. ftpnu, q 2 bob. 44. min. ráno.
Nowý mčfic m neběli -bne 15. stpna, o 3 bob. 15. min. mečer.
Prwui čtmrk m neběli dne 22._ frpna, o _7 bob. 19; min. ráno.
Duplněf m neděli bne 29. frpna, o 41,301). 24. min. n\ečer.

Cf. '

Co fe w Manu nemvaří, ani w gáři fc negbaři.
W srpml ílunce pamě, omocí a minu gbarné.
SDH:(i íšílipp (23.) [)tonn) m průmobu, Snaží bxzký dessl a úrcbu.
Sie:li bouři.! na Bartoloulěje, ua vobgím fc pořáb směna bčie.
Wawixixlec:li (10.) a lmncbtmgcti (l5.) m ftáfnč pmvčtmuíli se fwčti: fgíílč niftu mpebani
iefeů ani minnbmuí.

Gt-pen.
.skdo chce, co mu zbýwá, letos propit,

Může na rotdyíeb fmůí pláčem kropit.

DeU

Boznamenáni Udalosti a účtů 'bofpnbářffód).

Spříicm
zl.

fr.

žIprá

Z á ř i.
Co jst Be; potřeby wydatx chtěl, bei ua ftranu;
Tak jen naibeš wezdy proti bíbč ochranu.

DeU

.

BozUameUáUť Udalosti a účtů bofpobářftódy.

SBříim

Wydánč

gl.

žl. i tt.

tt.

7 v I

I

I

Zarc ma 30 bm.
Wolskh: vrzcsieú;

člirsky: rujan;

Iatí\\fř\'): September.

Barua fe \\ n\lbl) mino \\eBoii, oběma fe lépe napojí;
Za to ale \oclhjm d)!nbnnn w záťi \\oftonámá, \\ [; fívamč buší.

___3ř3__c_\_\e
dtšxšlllid

Nedčle„swátky

a připabaiici

částky fm. e\oangelíum.

ŽE

—1__(fšt.Sw. Silií, pouftemnífa.

x

2
3

(St. Sw. Suftiua. ——Sw. Štěpána, krále Uherskěho+ 1038.
\ll. + 6m. MaUsweta, biífupa.

4

S.

5
6

%. C—šIamnoftím. Qhúelúm ítrajau'xb. __-(5m_ QB-iftorina.r
SB. Gm. Zachariássr. — Gm. EleUtheria, opata + 585.

'?
8'

11.
Št.

š„x(jé.rný sleuřť:Že2 rduum

Honění/'

z

SIV-\\. G.

'

W
_ $$$

Sw
Stegím),
pumu)
— Sw. \\)1'eRr1fÍa
2In_\\f\af\a m __+_285.
čiam
\\aromn
N., 1.\\ muč.
11ch + 251.
„„?\\ÍI\\\oru
\\t 1.

Et. Sw Gorgonia \\ fpolumuč. + za časU SDiofI.
SB. — Sw Ynlcherte, \ifařorom) + 453. — Sw Wifuíáffeí.,
S
Sw. EmiliaUa. — Sw. Felire a NegUlw, \\\\\č. + 303. ,
iTktčlc 1.3. \:

_

12
13
14
_15
16

.

Sw. Nosalie, pumu) a pouftemnice+ 1154.— Gm. Nonyiterb.
[Třetčle 14. ro ím. E\:ďu.

9
10
11

z

“R.
SB.
u.
Št.
Ct

ím. Tudm.

Elmo. jména Halt

„\va. 3m?

mím—\! suxxmxxťxx
\\ Shun-"

&'$—š

%
pouft. &=:
ag—

Sul. T

\JS. Wim-iť. „%oíldln ců mzjcí.“ tur.-1 1.

Sw. GUida. —
Sw. Materna —-C'š\o. 2Imata, biífupa \oe Walliš,x '690.

"gi

Bozdwižem ím. kťlže. — Sw. (Sopriana, bisk muč. + 258.
+ Gufoé Dní,č\l\ \\oamnber. — Sw E)?ifomeba,muč za č Domic
Gm. Qubmilt),fněšm) českě.— Sw. Kornelia, pap, muč. + 252

'
&
&

17
18

513. i—
+ Sw.
Sw Tomásse,
Lamberta,arubííř.
biíř. muč.
+.709 -— +S. 1555.
Hildegardy,
551
S.
weWillanowč
SJosefa + 1180.
Rub. 515

19
20
21
22

iR.
SB.
11.
(čt.

Sw. Sanuaría, bčskupamučenífa + ofoIo 300.
C'šm. Eustachia, muč. + 120. — Edw. Suzany.
Sw. s)Jčatoufíe, apostola a emanieliftu) S.Báně.
Gm. Mauricřa muč. + 302.

23

Ct.

Swe Thekly,pmnm) \\ muč. — Sw. Qma, \\áíhmce fm. 23cm.

24'
25

SB.
- Sw. ©_ert)arba, bisk. muč. — Sw. ?Rumccbta.
S |Gšm. Kleofásse, muč. \\ učen. žBáně

mctěle 16. po hr. Tuďm. „Cíujulí

maří—le 17. bo nvG Tum-\.

,“Rilcrnn

ro ícbcm \\qrrnnonmí ?“ 2111. 14.

&%
%
&'

26 ??. Sw. Gipriana,
fm.B_uftim)
\\ ípolun1uč_enífů.—
Sw.

27

SB

28
29

11.
Sw. Wšúclawa,
frále čeífčí)o,p\\trona zemskčho,+ 938.
Cit. Sw.
Mlchala, cncbam'elg.

30

(St. ©m. Jexomnna, Dtce círf\\_om[)o+
. 420.
ira\hf
Slunce

O
",

i

B
mouce

(Sithu—tě

59

Éoímo a SDanuána \\ fpoíumučenífu.

„

aíu robiínnnbr Dne 21.3 „m, Uctunm: \omwfl rm (\ nor-:.

mnouví bo gnameni m &[) \) b\te 22. gáří, o 10. bob. 46. min. \oečet.

Wosledni mm \o ponbčli bn: (i. gáří, o 10. bob. 46. min. mečer.
Nowý mčíic m ponbčlí, bne 13 gáři, o 11. bob. 56. min. \večct.
S.Brmni čhott ro ponbčli, Dne 20. gáří, o 2. bob. 35. min. \ocčet.
Duvlnčf m útm), dne 28. gáři, o 7. hod. 42. min. ráno.

Na ben Siíjí Drom \\ mm;: čtvrt) \\)bnč n\oftč stezky.
Na hoatčbo Zilji iaím') ben: ukexzujelDobrou na jeseň (\\obgimef).
Noc:li

Sfuíícnofti.

\
&

hxřrě *li. “Friml," 'Ih'at. 2'2.

j_\\í\\\i přeb sJ)'\'ící,\\'\l\\n\:tuhá gima příibe \\valem.

Michal, \\) ben:li jeho prfínva, teplo pťed Wánoci \očůiwa.
Kolik \řcb Michalem E\)má mmgu: toííf o Filipdu w iebnom rasu.
Yryč:li Uejdou pťed Ml“chalrlu ptáci: po něm tubá Šima \\cluu'áci. '

%

*

v

I |

'

l

R neu ma 31 bm
513011'fl):pazdzierník; ilirsky: listopád, latinsko: October.

Řijcu bojných měn-ů, befífů mírná; něm) přece wefele se bíma;
Nesladi:li [\\—05119
mebominou, přiimem ga wděk jiítcu hn'elínou.

©

„„

.

měřiče fgbni

.

„.

.

Nedele, swatkh a pupabaucl

1 _Ší

+ Sw. Remigia, birupa + 533.

2

©m. Leodegara, biskupa muč. + 678.

©.

(Mrtě—Ie19. rv ím. Ěudm.

53

čaítft) fm. emangchum.

, Eo:?

"'

„Doufej Panu, obnouítčií fl briďm £obě." mlat. D. Slawxwst růgmcomá.

3

92. ©m. Ěanbiba.— ©m. Ladislawa,fráIe uberíť.+ 1095.13

4
5

EB
U

6
7

©m. FraUtissťa Serasinsk(ho z Yssiů, + 1226.
©rv. SBIáciba,opata, muč + 535.

Fe
H

©t. ©m. SB'runa,zakladatele čábu fartulíanffe'bo,+ 1101.
(St. ©m. Justiny (26. gáří) ©m. Marka, J_lpapeše+ 336.

g

8

EB. + ©m. Brigitly, zakladatelkyněžábu . 1373.

$“

9

©

&—

©m. Diwisse, biskupa prwníbo w Ythěnách
“Table 1J vu nv Tudm. „Grin—mmm neteří: 1ch matraci," 'llřat. 22.

10
11
12
13
14
15

STL
SB.
11.
©t.
Ct.
5.13.

©m. Frantisska Borgiássez + 1572. '
Sw. ?Butfatba, biff. Wúrcburkského + 752.
©m. Emarimlíiána, bisk. muč. + 284.
Q
©m. Kolomana, muč — ©m. Eduarda, krále anglického, + 1066.
©ro. Kallista, pap. muč. + 222.
+ ©m. Theresie, parum) + 1592.
_
, 5.1

16

©.

©m Hawla, opata, + 600.

É'čcrclc 20. vu ím. Tuďu.

„\l\. \)e (3 mrramil

%
ímm frďilifcxma

“mu 4, 'lšoítvčcmí chrámů Nani—.

17

*)+ Sw. Hedwigy, wewodkhně,wdowy + 1243.

19
18

U
— ©m.SBáně.
SBetra z alfantatt).
5.13. ©m.
©m. %erbinanba.
Lllkásse, emangeliftv
©t. ©m. %elíciána. — Sw. sIBenbelína, opata + 1015.
Ct. ©m. Worssčly, panna) a muč. + 370.

20
21
22

5,13. » ©m. Korduly,

%
Š

ípolumučebníce fw. %orfíih).

23

©

©m. Sana Rap., Frantisskána, + 1456. — yŠw. ©emetína, bisk.

24\

Q".. ©m. ERafaele, atcbaníele.

&

25
26
27
28
29

SB. ©m.
Řriípiniána, +fíemci
II.
©m. Řtíípina
Ewarista,apapežc,muč.
-'-.121 a rogffiř.míti), muč. + 287.
©t. ©m. ©abim), mučenice.
Et. ©m. ©imona a Suba), apoftolům žBáně.
SB. + ©m. Senobia. — ©m. Narciďsa, biífupa Zerusalemského.

zz
W
GF
qi?

30

©. + ©m. Germana. -— ©rv. Ělaubia.

a

Nrdčle 21. lt“ hv. Tudm,

,Rráí

*)řcrčlc22. ve hv. ďudm,

31 | 9.2 í|©m

„Eíuňiali

%
,
(„

tah himatí m'aří ?" Mat. 22.

IĚŘ

bne 23. října, o z hod. 12. min. mečer.

Posledni čtmrt me ftřcbu, Dne 6. října
Nowý mčíic we stťedu, Dne 13. Piina
Brwni Ehm-t we stťedn, bm 20. října
Duplnřf mc čtwrtek, tme 28. října o

o 11. bob. 54. min. rám).
o 8. bob. 32. min ráno.
o 1. bob. 13. min. ráno.
1. Dub. 11. min. ráno.

Nerádo: li padá ftrnmů Iífli, o tubě nám ziulčxrábo jiítí.

W čas:li padá Iupmi: na mf pčfnč cfmi.
nenoíti.

3m

(8.

ŽBoIfganga, biftupa .Sřcgznéburfffěbo+ 994.

Slunce wstoupi bo anamcni fftita

Ěmytčmčílce

Hate l'DČH fc Hugebnifp flv—.mn.
" Mal.

batolat bm, mg m fuchu chodi, jcsstč tcplých bní [ nám mobi.
Dcsstčm:li ft mm října rozwodni, _;mámmá, žc pťissti rot fc glirctzni.
Piá:li říjen mtagů moc a ínčbuz mímá Ict—mmírnou gímu m l\č[)u.
Nijcu:li má bcfífii moc a lisiopád,: mimi m'a—fimugad vrub" wčm) nit.

»

R ' i e n.
Hleď, bw boímý Boži bat neumobil hťčssněw smart
alf Twým fíe'třenim fe klestť ímé a bližnťch mawé sslěsti!
o

i

DeU !

l

!Bognamcnám ubaqutt

l

l\

n

.

I

I

(\ uctu bomobařflvd).

|

“ Bťčjem ||!: Wydálli

31. kr.u

zl.

h:.

Lčstopád
Těm, jenž m Ie'tě wěkU swého hofpodaťi,
Na podzim se stáťi mdlého Dobře Daří.

DeU

;

iBognmnenání ubalofti

a účtů boípobářffódy.

" SBříjem " Wydánč

zlo "tí“

gti" r:?

L iftopáb
513011717:
listopad;

má 30 Dní.

ilirsky: studenj ; latinsky: November.

Eiftcbáb nám zjewně bofročbčugc, každý tmor Št fin-obu pokračUje:
Sivák fchne :( _pabá wsscchen lift -— že í 'l'cbě uídmc, budiž jift!

lšmclignýu

1

Neděle, swátky a připabaiici mm) fm. cmangelíum.

*B. ©lamnv1'z n\ífed\ Cival—Ach ,Élahcííamení

íícul"

ŽE

Jiat. 8.

FŘ

2

u.

3
4
5
6

©t.' ©m. uberta, bisk. + 727. — Malachiásse, arcibiff. Jrsk. + 1148.
Ct. ©m
arIa Boromejského + 1544.
a—
$. 1- ©m. Emericha. — ©m. Zachariásse, kUězestarozákonniho.
a.

Wssech wěrných zemťelých, cili buh'ičef m očistci.

©.

©m. Linharta (Leonarda) poUstewnťka.
“?ctřlc 23. M 1\\\.-\ud\u.„mli;c

a

flančlv fc *13;Scšiííif' mm. ".

7

“Př. ©m. Engelberta,

8
9

SB. ©m. Bohumira, bisk. m 21mien6,+ 1118.
u.
©m. Theodora, mně. + 306.

bist. Kolinského, muč.

10
11
12

©t.
©ro. Dnbřeie
+ 1608.
Ct. ©m.
Martina, Ywellinskék)o2
hifi-+
SB. + ©m. smartina papeže0+ 655.

:'1
%

13

©.

GE

14
15

96. ©m. Sufunba. — ©m. 2llšbětt), mmm) a jeptissiy + 1420.
SB. ©m. Leopolda, nlarkhraběte žRaf.+ 1136.

16

11.

17

©t. ©m. Řehoťe, biskupabimotmorce. 266

\

©ro. ©tani6lama Kostky, Seíuitv, 1“ 1568.

mtm:

24. M mu Tudm. ,“lirrvhzo ivf! frdlrlv. nekx, 5mu Barčík“ Mut

©m. EdeUda.

13.

&'
&'

— ©m. Dtmara, opata u fm. Hawla + 761.

&'

a

18
19

Ct. |©m.
Gugena. — ručím)
©ro. Homobona,kUp1ce(13.1iff.+)
513.
| ©m.21[šbčtt),
Uherské + 128

20

©. ylr“
©m. Felire z Baloiš, zakladatele řáb1?1+ 1212.

21
22

STE. Dbětomání bIaI). 513.Marie.
5.13. ©n\. Cecilie, pumu) a muč. ?- 232.

z
z

23

11. ©m. Elementa, pap. muč. +100.

*

24
25
26
27

©t.
Ct.
513.
©.

W
W
Ř
FE

28
29
30

“M“. ©m. Sostena, bisk. — ©m. (Sberbarba, bifřupa.
SB. ©m. ©aturniua, bifř. muč. + 250.
11. ©m. Dnbřeie, apoftoía SBánč, a mučenířa.

“Íčcbčíc25. a Donel—mvo ím. 9116511.„ch3

ughtc ohamnnft ívuífmuJ'

Sluncc

3
mě|ice

(3

©

24.

wstoupl“bo znameni stťelee

írutux' Hut. 21. ZS.—33.

dne 22. Iííiop. o 10. Dub. 47. min. ráno.

SBoiIební čtmtt w páteř bn: 5. Iiftnvábu, o 1. bob. 58. min. ráno.
Nowý měsic me čtmttef, bn: 11. o 5. bob. 58. min. mečcr.

Saní

čtmtt m čhnmf, bne 18. o 3. Iyob.45. min. měn.

Oupluěk w páteř, bm 26. o 7. bob. 59. mm. wečer.

Na začálku Iiít-spába teplo fc ginmu fc bál—á, _—
ma fmatébo Martina (H.) sima chod fmůj začiuá ,
Má:lí dessk a potom mrpgv, ními se často ray. —
Den:Ii jebo mlbowčtý, aium mcr se llcvotití:
W fuchuali íbou na Martina Unín, o Wánocich ro mohu chodit muI'i
Zkussenosti.

Mal.

&&

©n\. Sana z tříšť, farmeIitána, + 1591.
©m. Éateřim), pannu), muč. (ga čafu Marimina, cíí)
: ©m. Konráda, biskupam Ronftanci + 974.
©m Wirgilia. — ©m. ©tčpána míabff., poust. a mně. + 797.
“Rebčlr 1. ařrrentm. „É rcí'rrmm

Čtwrtě

1197.

Žakýš bmvá m Iifh—vábu řas, tah) cI'nčtjnč

m bře—plusms.

dačatltm: li Iiílcra'bu ínčši: mimi ínřh mf inflc mámu )rř'gí.

W

%

Brofillec
$vlíhp'grudzieú;

má 31 Dní.

ilirsky: prosinec; Iatínffv: December

BrosiUec fe nejlíp ? tomu babi, bychom na fmou fváfu nmílili;
W něm sc mimi: íIamnoňi nám robi, bychoul f Bobu fměmu vílili.
Den

ben wx

.

lllřfíťt“JÉ—“i

'

„.

.. - .,

x

'

Š:

Nedele, swatkh a vtlpabalm cafth) fm. cmangehum.

Ž;

1

Ct.' + Gm. Eligia, biífupa m NohoUU + 650.

2
3
4

(Št. (5m. Bčbiam) a Demetrie, panen a mně. + 362. — Sw. murs—lic.ano
213. + Gm. Frantisska ckaderského, apoftola n) Subíi 1- 1552.
3%.
S.
Gn). žBarbon), pannu) a muž. + '236.
%!

5
6

?R. Sw. Lucia ——Gm. S.Betra Čhryfologa,
213. (čtv. MikUlásse, biskupa 1- 37

7
8

11. + Gn). ?lmbwše, arcibiífupa w Miláně + 397.
Gr. + Štamnmt ncpoín'mnřnčho ročetí híd) <lš. “Mm-ie.

9

Ctx Gn). Leokadie, panna) a mně. —Cfšm. Culalie, palma) amuč. (Diokl.)

\Jřcrčír 2. armcmní. „Én lí ;Iň ten, říct:) mm

ší;

míč?" Mur

H.

biskupa Sřaveníř. + 450.

a
&

&
S'l
gl;

10

513. + Sw. Subitt).

%

11

S.

(*:—m.;
Damafa,h pap. + 384. — Sw. Marie, běmečfx)služk. muč.

egg

12

??,

Sw. Sobota, opata . 653. -— Sw. Dnilie, abatm'fe1- 720.

13,

213. Sw.

'14'

11. Sw. Gpítibiona, biífupa 1- 349.

15
16
17

(čt + čudw' Dní čili hvatcmbcr. S. Sremu. — S. Eufebi,a, 1—370.
(St Sw. QIbeIaibt), cííařomm), mboma) + 1000. — Sw: 2mea.
SB + Sw. Lašarau —- Sw.j DInmpie, mbomt).

18

6.

Úřcrůíciš. ařmc:!r:u.,I>oil1h ; c ; \mu'

+

H
&'

a

Sw. (Siracíána.— Sw. Josefa Comeš +356.
\Phrčle Luhmanmi.

19
20

fmic k a*ncvíf m1 1.

LUcie, mnm) a mně. w Shrakuse

7

„Mám 15.1u3'aí'ízm Edi—cru.“ ?nf. 3.

“R. Sw. mea. ——Sw. Wlxlagir, fajícníce.
SB. Gun 2Ímnona. — Sw. Striftiam) f(ušh).

&
&

'21

U.

&

“22

(čt. + Sw. Bena, muč. ga čafu cífaře Mariutťanae

23
24

Sw. Tomásse,apoftola.

W

Ct. lén) %ířtmíe,pannva muč.ga©ecía' . 253. —.©. (šermulašebráfa. W

23

€.

5.13.„.+
QIDama a Ewy. — Sw. Tharsilly Shj:
a ?lmiliám),
panen.
-Shum—5 MD ÝBDĚÍnmmenv T. 3me
'!ta.

(za
Fi!

26

“R. i\„lxllb011011W

FŘ

28

II.

29

(čt. Cěm. Tonuisse, muč. arcibifťupa m (Eanterburii)

39

St.

31

513. + (živ. ěnlmefha,

27

SB. Sw

ČÍČDQIICI, ÉYIDDIIHICFIHÍG
Slam.

Sana, apofiola a ewangeliíh)

Slunce
><)
ti:-í „ | (T,
Q

|%

fór
ff?

1170.

Gm. ©amiba,f1ále. — Sw. %elanic,\vboivt)_1—439.'
papeže 1- 335.

;šatdrcř ;mm bm 22. erÍÍIIM'.

)Š'š

SBa'nč.

*)Jříábatef.

%

nc'šfmn'h ,bnom

a mil—cím uctí.

wstoudi bo gnamení kozxoroxže : bne 21. o 4.501). 18. min. wečcr.

Posledxlimčfíc
čtwrtm mfobotu
sobotu,
bob. ráno.
40. min. mečcr
Nowý
Dnebm11.4. l_,lptoí'mc'co
4.1)0'0. 49.1. min.

|

*Brmničtmrt
m sobotUbne
9.Í)cb.
Dupluěf
m nebělí
Dne 26. o18.
2. obob.
27. 56.111iu.táno.
min. mcčct.

'

stu:,
ssenosti.

k?

3%:

Bem:Ii navřcb desstěpije, a pak do ni má,; fe wic: trpí mcími vani'ňie.
W prosiuri: Ii ginu) není: pozdčj pťijiti nelení.
Se:Ii Wánoc zelenci: Welikonoc bileuá.
Stihli Štčpall wnťnýul mětrem fvufá: \viuoÚrab fc na něj fmutuč Emmi.

Wrosinec.
W počtech ímňcb bbeí na poerbní fold,
916W obstal, až Tě Bňh pomalá.

DeU

Wožnamenáxtť ubaíofti a účtů boípobářffúdy.

!Břííem
gl..

fr.

Wydáni
zť.

krru

Q softu.
Dnowé čermenť)_mfří3fem mamenaní, ífou čncwé vcítm'. SeIíEo3 maf ble
přifágalní círferpníd) tito poltní bnomč ííou ro3lični, potřebí ieft, na rogbtl tento
řntnlíďc' čtcnářnmo "posel-niti, m3 činíme na muiflabě cbřžnéíyc liítu, ienš ba)! od
Uasseho E)?cibůítoinčiííílw (SrceIIenc Srsána Biskupa tme 27.1iítopábn
1850. pro
biskupstwi žBrnčnífé na tof 1851. mnbán. deby měla w ohledxl tom na xok 1852.
něiařá 3měna se ftáti,
poftníbo.

bá fe o tom 3námoft

m fa3be'm kostele na 3ačátfu čafu

Bťede wssim rozeráwatč qu3no půfl úplné, a půít neúplná.
Uůst úpím') 3ále3í w tom, 3e bomoIeno íeft, íenom iebnou 3a ben bo syta se
naiíftí, a jistých poh-mů fe 3br3omatt, tento půft přířá3án ieft:
1. Db ftřebt) popetečuí a3 bo Bilé Gabon), nayíma tolifo mífecbm) nebčle.

2. We ftřcbu, m páter a íobotu — w tat gmané snché čili fwatcmbrewč

bm;

3. W ben přeb Narozenim Uasseho Bána a Spasitele Ježisse Krista, pťed Božim
bohem fmatobuffním, přeb fíamnoftí ím. apostolů Betra aBawla, pťed Nanebe:
mftoupením, a přcb flamnoftí wssech Gmatvcb.
4. We ftřcbu a w páteř čtpr tóbnů abmentnícb.
R úplnému

postu 3amá3ání iíou wssicknčkatolici ob 21. (13 bo 60. tofu.

]Jůfi ncůplmj 3áIe3í w tom, 3e se muííme mafthjd) pofrmů 3br3cti, ncifeuce
zawázáni ienom iebnou 3a ben bofnta se naiíjtí. Tento půft ieft každého pátkU po
celý tof. — & neúplnčmu poftu 3amá3áni jíou mfíicfni fatolíci ob 7. tofu
!meinutím
nasseho sRei!)ůftoínčfíffíf)oBasiýťe bomoleno íeít Uasitýchpokrmů po
ceh') rok požiwati, B wťn'ímfou náfíebuiícícb Dní, fm) fe masitych pefrmů požíwati

tlumí.

1. Ra3bt) pátek po celý rok ;

2. Každá stťeda fmat'embtqmá;
3. Stťeda popelečni;
_
4. Zelený čtwrtek, mem; páte! a bílá fobota.
5. Dnowé pťed Božim hodem Wánollčnim a SwatodUssnim.

Čtwero týdnů fUchých čili kwatembrowých.
Dne 3., 5. a 6. března.
SDne 2, 4. a 5. čemma.
Dne 15., 17. a 18. 3ářL

Dne 15., 17. a 18. profíncc..

OQO—3943

Wýchod a šcipad ílunce a měíícc
Eečcn

"

SlUUce

Unor

Mčsice

SlUUce

Bťešen
Měsixce

SlUUce

_Mčsirc

DeU
wýchod
1).

západ
I).

rošt-bob

111. I).

m.

západ
[).

m.

zápud
I).

m.

Í).

m.

D.Im.

západ

wýchod

gárab

mén-bob

h.

I).

Í).

I).

m.

m.

m.

111.

západ
I).

m.

1

11
1

1

quxchcxddašddddú

4
4
4
4
4
4

1

4

1

4

1 1

4

mcčcr

4
17

1

-—
u-L
_.—
|—

h|>.
i>—
lb—
ul)—
vh—
uh—

N©
U_U\_U_U_U\_Gl_o\_u
01
O'

šňůru-kuš

Ktianrerůw skoletý kalendáť.

„Dá:lč apán %“!ij
LedeUmá byti aš bo 30
fmbcm), potom má naftatimít: .

Db.1.—3. února ga:
mtačcno a mimo; 3.—6.

Uějssťpomřtrnuft. '

pon'mourno

*

'

8. jaon;j

a

10.. bcffthvo;

13.—16..ínř.f;,
tubá Šima.

chladno;

(: pat

6.,

7. a 9. břešna

mlbřo;1183.,14.
15.
dessk;j 19. aa 20'
Dlabfo , 1822. ncpříjcmm')
čaš; 31. rffť.

Wýchod a gápab ílunce a mčsicc.
Duben

Sluncc

líwčtcn

Mčsicc

Den

1

Sluncc

Šcrwcn

Mčsicc

SlUUcc

Měsice

———-
ročdpob

gápab

mšďm

zádad

1).

(7.

I).

K).

m.

1

m.

m.

západ
m.

h.

m.

zápxxd
1).

m.

I).

111

západ
l).

m.

Í).

m.

wýshod
l).

m.

zádad
h.

m.

1

2
3
4
5
6
7
8

13

4
11

9

1 18

10
11

mcčet 
1 29

12
13
14
15
16
17

2 32
3 36
4 41

18
19

5
6
7
8
9

20

O 31

21

1

22
23

48
55
58
56
47
7

1 36
tá ID

24

O

25
26

O 25
O 48

1

27

1 11

28
29

1 37
2 9

30
31

2 49

Jína'uerůw stolctý f_almbář.
„Dú:li Bált Bůh!“
mčtrno;
1.—7. fmětna tc: | plo;Db4.1.—4.
čermna tc:
10.Db11.1.—9.
12. abubnu
13. bcn'f;
ob ' plo;Db10.—13.I)otto;na:
a 5. gammčeno,
14.—20. chladno; 21. iafno;
potom chladno a beíítiz' mbIa; 7. bcn'f; potom
mo; 24. ítubeno; 25.
teplo; 27. 28. a 29.
26. 27. poffmoutno528.
befftimo; 30.ftubcuánoc.
a 29. cblabno; 30. a

ob 27. až bo koncc mřížce
bťfff-

31. teplo.

28656665619111)
Čerwenrc
SlUUce

slUňce a ničí cel
Srpen

Měsice

Glum:

sáří
Měsčcc

Glance

Měsicc

Den
„Mob

adr-ab

b.lm.

h. xmj I).Ím1|b.

wýrdod

gápad

1m.

wx.,fichod západ

wýchod

b.lm.

b. 111. 111111. h. m.

b.lm.

západ

mórbob1gápab

5[ 7 5518151
3 37 4435
33 7.27
537
21 44 55755
9 7|433'
725 849;
914645

b.lm.

wýchod

západ

h. m

1). m

5525
23 6635
37 815
53
833 7857

3 4 61754 94825371436 724 9341755 527 633853100

4 4 6-7041021'6451437 723 952191528632915114
5

4 71 75310471

7

4 8' 75211281010.

s

4 91 751 1143111514113 7171116;

113| 534 6261144

9

4 9! 7 51 ráno mečet-I445

221

6 4 8175211819

7 541 4 38 7 22 1011110

5 530

3: 440 7201030-119

630

942 meter

531 6291015114

4 41 719 1051lmečer|| 532 628|10 55 217
7151145!

5 36 624

316

táno „4 9

10
0 8 225g448
1211446 712
714 ráno
3251 5381622 043
11 4101750
4111749 028
020 428540620
153 556
535
12 4121748 050 33011450710 1 4 52615421618 31065
13 413747 117 43421451 79 156 6131544 616 432 632

14 4141746150540145278

34.72115456151554 657

15
745 316
229 .6
44? 453 7 75 4181
716 722
16 415,
416744
741145517
536 7381
8 8“ 547
549 613
611814
746
17 4171743 415 828145717 3 65618351551 6 910 3 812

18 4181742 525 9.71l4597 1 818|90

553671144

19
20

419: 7.11 640 9391|5 1 659 938 922
420_ 740 75710 7115 2 6581105819461

554 6 Gmečcr 923
555 6 5 1501011

21
22

4 211 7 39 9 2510 321; 5 4 6 56 mcčcr|1013|
4 22: 7 38l10 33 10 541: 5 6 654
1 3510i45i

5 56 6 4 2 5211
7
5 57 6 3 3 42 rám)

23 423.73711511117115

8 652 25011i261559 61

24 424 736mcčct114159651357|rá1w1|6060455
25

425

735

228116111) 511

649

455' 0Í15| 6 1| 559

844

422 0 8

114

521

222

26
328
27 426
427 7341345
733 457 00449 512
514 648
646 5431111
621 2.15166 4315.57
556 65433 434

28 428 732 623127
29

516 644 65

4 2917 31 6 581 219

517

6 43 716

3231661554

622 541

4|32i 6 815 52 6 40 6 46

30

430| 730 7441 312 518 642 737 540 611 549 658 751

31

4 3217 28|81214

23 5 20116 40 756

61471
|

1

Jínauerůw' flolett) falmbářl
„Dá:lť Bált Bůh !"
DUe 1. čermenccmbla; nbÍ
3.—5.bcíftimo; nb 7.—13.po:
“119110315 befíf; pakpčxknýčaď
“5 N fence.

Db1.—8.ítpnatcplo;10.
Db 1.——6.gáří teplo;
——13.ítubcno; 14. dessť; 8. mrág; 9. possmourno
15. a 16. pčtně; 20.
a chladno; 13. 14. 15.
panu—; 21—26. bcííti: a 16. pčtnč; 18. beíft';
mo; ob 27. až [\n-fonte potom pěknč aš bv 21;
mčsice iafnn.

pak desstiwo a ga'mračeno,
1 aš bo fonte mčílcc.

Wýchod a šápad ílunce a mřížce.
Říícn

£iítcpáb

SlUUcc

9m,- ce

SlUUce

Dreňnec

Mčsice

SlUUre

Mčsice

' DeU ————*
wýchod

;ápad

wýchod
(s.

západ

111. b.'

naštvat
.

západ

111. I).

m.

wýchod
.

západ

.

„.

.

měď)“— západ

wýchod

Západ

,.

b.lm.

5.

[).

m.

m

1

gib—YO

E_—-—
co

o

O*QUl—NH
%]

co .::..

“=

wg'm
CO
'“

omthw—o

.o!
**OCD\IO=U1waMN»——ož—

0 Hz
»E—

__;

Knaucrůw sioletý kalendáť.
„Dá:lť Bán Bňh !“
W říjnu neftáíá powětrnost
Db1.—5.Iift.beňtimn;
DUc 1. prvímce Síma;
ašboi4.;
15. notně ftubeno; ! ob ($.—16. possmoUon 4. fnčb; ob 5.—10.mcl;
16. bcíítimv; 29. a 30. si_ma;
B přebáíifami; 23.1'afno | fa woda; ob it.—14.
31. beííf.
a ginm; 24. mírná po:
bcn't', a poíímouruo; 21,
mčtruoft ; 29. „a; 30.
hůl); ob 22. až bo fonte
mrasímo.

'

mčíicc gimn.

Sedmero

swobodnýchuumění,
bat ! notoe'tnn tofu.

Sťastný

a wefelý noloý tof mífem bobtomabn,a aiebnomu

fa3běmu

3mIáfft' — ať íí 113 falenbář tento foupí, nebo nefoupí .Rbo si I)o Fou
píI, měběI 3e si I)o fupuje í fe noffemí bm) ceIěbo tofu, eo ifou m něm
mnpfáný na četloeno i na černo; na to wssak 3aiíftě cíní nepompíIiI, 3e
Do boířaI iaťo pťiwažek také jessrč nějařó bar , a ííce bneb k ptmnímu
bni \o faIenbcíří — t_otí3 fnome'mu tofu. QIIe co to Dube asi 3a bar?——
bat febmera ímobobnýd; umění, ie3to iíou: umění Iogíďě, řečníďé, 3pěv

\oáďe', počtářfřě,1n[umníďe', 3eměměříďe' a Inoě3bárfře'. Símto íebmerem
ímobobmjd; umění poctítí chct íebmeto ftamů k nowc'mu _tofu. Nepochy
buií :) tom, 3e fa3bt) ftmo fpořoien Dube B uměním ííoóm, neboť fe 3
něbo neplatí ani cla, ani meita; ba ani chleba neií, a Iebfo se Dá ne'fíí;
jeft be3 afc'ííu, a fa3bz) četníř čilí 3anbacm bo propuftí; bá íe fnabno
po \oobě i po 3emí přeloě3tí, a neprottc'noí níčebo, af příjbe fam příjbe.
“Jiboťolím umění ímé Dobře Dube promo3oíoatí, íffaíímj toť bnbe míti, a
nebube fe mufet 3ebrot9 bátí. 3 _tobo již, fa3bo pc3námcí, 3e fe mu fa;
Ienbář ten řapítalně moplatí; ieíítě wíce fe o tom přeímčbčí, a3 si to
íebmetě umění náíe3ítě to3rvá3í, a 3a pramíolo obcoíoáuí ÍIDČÍH)me3me _
NUžc tcdy B chUtč Do toho — půl left botonoo, a be3 furáše nic fe
nebofáše.

1. Wssembncbomním Seinu-oft: (\ !anínofipánům

přííluffí

plebnoft , necbat' jíou teb? í obe mne pnonnn barem fnomc'mu roťn po:
bělení, a totí3 uměním hwěždáťským
čilí afttonomíďfnn.
SEoío umění žabýwá íe nebem, po3otuje a fřonmá obIoI)u,'obrato
a'běl) í půíobení qunce, měííce a Inoě3b. Dnchowni mají taťe' obe fmětn
a od měcí swětskych obIouěení a m3bálení — a m3bí) jen to Qšobu a
me měced; Uebeských ponoření a 3abtázuť býti, aiu) fe fmatíjm apoh'toíem
říci lnoblí:
„Nasse paf obcomání n) neBcííd) jeftl“ ——To jím přípoz

míná ímate' fří3mo, ftermn hulí pomá3ání, pleš, fterá jím byla při fíoěa
cení na fnč3ftmo moíiříšena na I)!(tloě, ornát (\ wssechno mcííní roud;_o,
které oble'fají, fmatoně a fofteI, foe sll:žbh Boži řonají, řabiblo, ftexě fn
poctě Boži pobpalují, ímate' Tělo a Krew *,Bánč, ftere' o mííí fmatč
ímmní fměcemjmí tufamí po3bmíbuií. — žBroto fe fně3í přiromnámaií
mpíofo

Ie'tajícímu

orlomí,

jen3

očí ímé \oe3bx) cí nepobnutě

na qunce

upíra,—

moto fe příromnáwaií foínu', fteu) \oe3bn m3bůru plánolá. -—»

Smíření

3er

'fně3 \o promo3omání

I)!oě3bářfnoí tohoto

níťop neměl

maten a nnjlcn a \oytrbonoán býti Ubhtowánim n\ojáfu na fáře íme,
nebo to pábu tom uuítáíoá n'p'atná fonfteílace, t i íetřání- fe hxočzd
1

2
neioubIafnýcb. Kněž ie táb moinioá, a toojáf ráb Himá; f11ě3d3ee míti
ticbo, a mojář bíučuo, fně3 miluie učení, a moiář btučení; kněž jesstč
m pobmečer obb131oá fioou řompIetu, a 1oo3áf 3 řaret Iabetu , 3e fe ta»
řotoe' btoč3b13 k íobč nebobí,

to mibí

fforo

i flep13. TUdiž

b13 fe mčIa

fám tařotoe'bo ubptotoáiií uffetřiti, ab13 fe mobI fnč3 .umční ítoe'mu bez,
přeřá3f13 měnotoati fe- bIabu íto13d3íměřeneůto; tafe' muíi a fb13b13necbtěl,
gbram13 to3um u3nati, 3e to neroufi fioobobn13m občanům fe cti, po;
ífiouái moiářa fně3o1oí na frf, řter133jim 3imot fmůi a poťoi ímůi 3a
čafte' i to noci obětuje, řb133 k nemocn13m B rabofti pofpícbá, 3eI3o3 fe
něibp i 1oIaftní í13n a přibu3u13 íftitímá.
2 Baopatřim meIebně bucbomeníhno iebm'm 3e febmem ímobobnóeb

uměni, přicbá3im ře ítoětífóm Semnofts

a QBaffnoftpáuům, toti3 fu přebf

ftame1113m fmčtfť13m SEčm paf pobáme'mi 3a bat nomoročni

čili geometrii.11měni

3emčměřietmi

to ubírá fe nejmice B frubem čili cirříem, fteró

ieft pčfně toííab13 3afuIaeen, (\ nic fřiioe'bo nebo btbatčbo na fobě nemá.
iBobobnč maji tafe" úřabníci a přebftame'ní to ři3ení fme'm pěfně 3ařua
Iatčni

b13ti; nemají

biba3_i, nemaii

teb13 11ifb13fři1o13ď3frubů

bčIati,

nie btbate'bo a neptaioe'bo ttpčti,

řteré ' bo fapfp

3az

a pilně fe cbrániti,

ab13 fe 3a fioIem 3eIe1113mínab neo313toalo iloioo Zidássowo:
„(So mi
(biete báti?
Nie řřimčbo nemá na nicí) b13ti, a proto fe 1o3íubef 3e3id3
nemá nifb13, jařo 3'a313čefna toá3fád3, jenom na tu fttanu Honiti, řbe

je mifřa nejmice naplněna.

centrum;

Beměmčřichoi má toe ímém ftubu ftřeb čili

i íoubeoioč a přebfiaioeni maji me fíušbč ímé a na foUdech

bořoiml13 trub 3ad3o1oátoati, jebo3 ftiebem 3ebín13m má b13ti čest a bobte'
jme'no, fmčbomí a 5231113
1offe'1oěbouci,ftcrt33 jim [flatotoitč bnbe po pt:
ftecb erpati, fb13b13fnab neměli meřiti na míru fptameblimou,
a fb13b13
3e ftřebu prame'bo topbibali. ——Beměměřicttoí má ímé oftte' a tupě

ublp; pobobně mají přebftaioeni pob fpráioou ímou 11pr oftrě a tupě;
tupi'ublotoe', fteři m'fam protříti fe nemobou — jfoit d3ubi, oftří paf,
a wssUde fe probitajíci ubíotoe' ifou bobáči, neboť bobat13 i m čubč fe
protíači,

ale chUdý i to cmiíinfotoe'

tafom13 bobáč,

íuuřni

řie1'13 bágne SBo3i nemá,

111oá311e. 311133 teb13 přijbe

ftere'mu

fe ptaiobp

neboftámá,

fie-1133upřinmoft přeb Iibmi 3afopaí, a fprameblnofti
oči 1o13íoupaí, řter13'3
míru bo p13tIe 3aííií, nábčji llblIfÍÍ, a Iáfřu m fomíně ufuííií, -— idiom—„3

pramim když přiibe, ípoIe'baie fe, 3e orel 3111113
a fttibrn13 mffubp boIetí,
a má íoub š ebubobm3m, 3eí3o3 ioíta ptmoá a iifiá přeb žBobem jen,——
in mice než, fb13 3inb13 3apotřebi jeft, ab13 íobč přebftamený, ůřabiiif neb
foubce k ftbci

to3al

napomenutí:

„91131111311 bar13, ponmi

na

111131131“
—

neboť 3a3ifte' prambitoe' měli ftaři přirotoi:
„3e 3Iat13 “flič, ač toffeďp
3ámř13, ipefeín13, ottoitá, nebeíře'bo přece otetořiti nemůše. " -— Bemčf
měřictmí má te'3 čátp přímé a rotone', fterě ta3e1113iíouce ftřebem hubu,
3e3 na ftejně biíp běli
sJic'tpobobně maii te'3 přebftatoeni m fou3e'ni a
ři3eni toffem fte3'ně naříoněni b13ti, ani ofob, ani přátelůmi, ani baru
nepřijímajice.
9311101315111
Rranám arciř ftátoá fe jafo omeim na pafttoč;

přepabáIi otoce bouřťa- a Iijenoec, -f1oapně-utifají

bo fřotoi , iitočifftě

3
tamo bIeba'jíce, ja! mile jeji po Bouřee a flunce opět na ftajinu je
ufmímá, d)tčjí omce opět na přeben'lou pafžmu jíti, awssak tu \opn'fus
ňuje řřomí nebopóm omcím tu onbe d)omáč mím), fterou 3ačafte' \oíbčt

po fřoioínád) SBobanč ftámá fe něfbp potíačenpm a ju3oíoanóm, u
abmořátů a přebftaíoenpď) pomocí a utočíjítě bíebajícím.

Wrwé nešli

pomocí bocbá3ejí, Bajíoají tař- offřubání, 3e jím fo3íd) jí3 \oííabp peIíd)á.
DlxlžUo aIe \očběti, 3e jfouto říítoc' čářp, řřííoč íměm) a řříloč ceftp,
řtetpm 3cmčmčříctmí neučí, ne'[\r3 3 umění ímčbo \oplotpuje a btafuje

3. Maltželům báloám batem fnomému tofu grammatíťu čilí qum:
nící, proto 3e jfou 3ímá mImvníce. -513ofub na jmobobnc' no3e cbobí,
jebnají pouge o jménu fíatne'm, totí3 o- jménu a o příjmění, a paf o
námčftce. Szuf je poptáíoá QImčťa: „řbo paf je to? řbo tento? a fbo
onen? ——Dbpomíoá je jí:
„To je Wojtťssek, to je Wassiěek, ato
(Spríííef, to je Benessek. — Tu je 3a6 iBojtííj'ef tá3e: „Kdo jeft ta?
a ta ?“ a obpomíbá je mu: „to jej't *Hníčfa, to Qíbmílřa, to Bbenfa, to
Haninka.“
Gonna 3e 31mjí jméno a příjmění, ope3náíoají je 6 ná:
mčftfou „Wy,“ a po nebloubu i taře' š UáměstkoU „TUz" Jak mebíe
to 3nají, přífiupují ře flomeíu, a 3-Iáfj'tčfe flomeíu: „miluji, a jím miz
Iomá'nd' Nallěiwsse je jíomeíu tomu taf bůřlabnč, 3e In) premium boa
fíaIi ob učífeIc í íebé pííítíčjffíbo, nemají ani jtání ani pofoje dokuď f
proměnomáiíí — totí3 ffawu fwoe'bonepii'řročí, a \n man3eIfhoí po fpqu
nejíou. 513muíí)o půl tořu mpříábají íobč prmoíbla. 213mmptamíbío obřířámá
obpčejněmlabá man3elfa mIabe'mu muŠomí řřouc': „LSíbíŠ, 3e jíem íjmap
ne', fj'mmtě _a boubelatč běloče; m poctimoíři- jícm f Tobě příjan, pří3eň
mám \oelířou, a Iebaeoš ř-ábne'[)o bo bomu jíem příneíla; puč tebp je
mnou me3bp fpofojen, 3ad)omčj mí poctimě \očrnoft jmou, jafo3 íjá
Tebe jenom (13 bo me' nejbcíífí ímttí \oěrnč mílomatí Bubu " -—
„ij'femř
3e, obpomíbá manšeí ímé míabč paničce, wssechno fe ftane,
jař jen íama d)ccš; Bubeme oba jebno írbcc, jebno tělo, jebna buffe;
nic náš ,neto3bloojí, leč jen fmrt a blobařoma motpfa. " TU jej't wsse:
chno mebomc' a cuftomc' a blahé;- ío Iíbánřáď) jfou 3ími, a nebe mají
plné bub. ——ÍBÚDC ale, ne3Ií toť G rofem

fe fejbe, \optaíí

je mu3

je

jmpm 3áťlabním pramíbíem fe íme' šenuíj'ce, řzfa
„Newťš: Ií kdo jeít
pánem m Domě? Neslysselaš, 3c ncíft'ajhu) tafoím) bům Úplná, kdc fo;
bout mlčí a jlepíce 3pímá? ——Sá mujím \olábnoutí, \oíj'cdmo je muj'í
Rátí, jař já d)cí; míítromati íe ob „Te-benebámí" — QI tu jeft ofjeň
na stťesse. Be ítatnčí)o jména a 3 mimčíífp pied)á3í je na jméno pří,
bamuč. Tll quje mu3 neotcíamjm, nemotormjm, nempeloálanúm, neoees
pomocným, pwb—.)m, Iímjm,

atb.

——521 naopať

3aíe

3ena

íIuje

ne3řuíícá

nou, hloupou, níčemnou, plejfmoou, .o3bícbalou, fjpínamou, pubatou,
fiíHamou, m3boro1oítou " TU je počne ,3no1va čajomati pobIe [Iomeía

miluji,

jlomeío Iitují,

a paf í)neb uáíIebují fíoloefa mracomací:

„mr3ím je, I)nč\oám je, trápím fe, “fu ftertjm fe příbr_u3ují: [)afj'teřím je,
mabím fe, brp3u je, pem je. " -— Spo jménu ítatním a příbamnčm a
po námčfice a ílomeíu, piíípá3ejí příflomřx) čaíu a 3ábofti: „SE—řifám
1*
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SBůI), rábčji býci) fanu) I)ořcc a :peIunfn poIffaL -— rabčií ďhch UTUrků
otrofem bhl a na gaIejíd) Ukowalt fe baI, nešli B takowou jebomatou
jefírěrfou _— š tafomgm babem ftčícim býbIeI. Bohdejž bt) nikdy té
bavim) nebylo hannah), mřterou iíem tuto otravu, ofřubu, píotu pognaI!
D kéž bych tof)o Dne mln)! ípatřií, na ftcxý jíem jí fmabpbní ptfien
bal. “ ——5,130příílowfáď)

náílebujt' cítoflomce a \vpfřiň)

mama

žcnka

po:xpirá si oběma ruťama boh), a bupe proti němu, z očí ji frssi jíffri),
zlosti fe na celém těle jařo osyka třeíe, a Duba lí jebe jařo učiněná
trařař: „911,aj! ne'míbáno! neslýcháno! I)Iebte, pobímeite fe na toho
tyrana! jf! t)) muž,? a- já fe mam B bětmi tař trápiti? táhni mí rábějí 6

oči!. ?" — N tu fe Dá bo pláče a bečení, a po slžawém desstt naftájná
btomobití, a jtž lítá hrnec i B reanířem, ímícen i íe fmčtlem, míía_ i
& talířem muáomi po blamč — D jař často Býmá B obou ftran flás
chatt cčtoslowce a měří-iw:

„D Šel, o bčba, přeběba!

ad)!

Dumě!

91

mu; 51) nejebnou táb fmou ítarou gramatířu Baíu bal misto kaleUdáťe
tnome'mu tofu. — 9159 jíte paf, milí manšele', m tafome'to přebííní
peřelné fe neoctIi, Uébrž am) u máš wezdh slowefo „míIuji"
a „jíem

milomán"

pořábněčafomati fe mohlo: připojuji iefítč ffíabnu (syntax),

fteráš učí fpoiomati slowa a průpoměb Iíbogmučnou. Bročež SB!) man:
želky, žachowáwejte přebe mffím mamiblo toto: 3ačne=Ii mu; bučetía
btučeti, nebo příjbe==Ii pvgbě Domu, třebaě 6 něiafou

opičkoU, (coš jemu

owssem na melífou jefi _I)anDu) tu rychle pofpčííte, a naberte íobč bo
hubu) mota) pofmatne', tu paf ani nepoIíťeite prme', neš fe manŠeI bos
ceIa' neutifíí nebo neuIeIme. ——21331)mugomé paf, nepotloufejte fe Dnem
a noci po řrčmácí) a hospodách a palírnád),
(1M) Šem) Wasse nebyli)

boma f s[učí panoufánv; cbmváni tafome' ofačuje na muší meIifou
nemgbčlanoft a íproffotu.
SDámejte ráběji manšeIfóm swym meshi) pw
třebnvd) peněg na potřeb)) Domácí, aby nebyly fnab nuceni) choditt mám
na iitřni bo kapsy, a obnáííeti a tajně mám probáwati ), bvmu, nebo:
fiámá=Ii fe jim pro Den na ssatečky, nebo přeb fmáth) na foIáče. Bfrátfa,
mu,) a žena mají míti ípoíečně jeben stňl i silep i poříabníci — maií
o wssech připned) i dluhách fpolečně mčbětí, mají jebno tělo, iebno ftbce,
iebna buííe baští. Qenřráte Dubou qumnieí fráínou, fterá fe beg ob:
potu Iíbiti mufí žBánu Bohu i wssent Dobrým Iibem. MaUželě wssak
tafomí, fteří m nefmmnoíti a Dněmu Žijí, žaslUhUji oba notm) wýprask„
ale nífolim bar ř nome'mu tofu!

——

4. Na bubbu a na gpčm nmobo brgeli netoIífo mubrcomé pobau:
ssti, ne'BrŠ i nábo5ní a Dobaboini řřeífane'. BbaIi mesi wssemi nárobt)
žemskými nelíuje nárob náš flomanfh) — nátobem bubebníďujm a gpěmf
mám? 3 fontu; mebIe nebylo Di) gxtáme' pťťslowť: „Kde Slowanka, tam
špew?“

ofImTte teba), 223x) fpanile' pannu) siowanské d)!báíu fon
—-—'
ale neípvfíněte při tom! máfuě meIeIn' hlaš ffřimánčt' žBána !Boba w
íííre'm poli; pobobně pěje i I)!uě Wáš žalmy a chwáložpťwh BohU o
poUtich, Doma i na poli, na Ioufád) i na cestách. Libě toglébá fe Ieó
a bál flofotamvm gpemem slawičim!
s,Išobobně gagnímá & Wáš žpěw m

5
fofteíe o Hušbád) Božťch. Dbmefeíuie náš \Tmítořímó bIáfef fanárčí \o
ercí; \ Wáš 3pěm Domácí \o\)bí3í náš k \oeíeIoftí nemínnc' \\ fu d)\oá[e
Boši! —- Broto Wám k \\o\oe'\n\\ tofu pobámám 3a bar bubbua3láí'ftč
3oě_\o 3aťo3 wssak \oe fbotu bubebním sioro \oe3b\) \\ěfoo fe \o\)fř\)t\\ie,
jenž, řa3í fráfnó foubIa-S: ronmč3 taf bómaií fťoto \oe3b\) nčftere' \ne3í

pannann', jenš Iíbo3mučnon bubon a \\těífem) 3pč\o fborn panenfře'bo
3Icí)čují \\ řa3í. Nikáwáť fe, 3e mnm) nčftere' 3pí\oají o notu \o\)ffe,

\\ nápotom \nufímají mom) \\e\ooIf\) feftoupití —

anebo

3ůftámaií bos

fonce na bolíčfacf) —— febčtí; běíaií fe Bobatómí, a 3atím )fou erčm)
3cI)\\boI\ína \\ 3 nemaníc; p\)ď)a ieft \\ nící) na ulici, a I)ab\'\) \oe trus

í)I\c\, \Tatí fc nábbetnč, a E\)maií 3a ffah) qu3n\). 13mm) taťome' po:
bobají fe fttomu fířomemn \oe fmate'm e\oangeIium, Eten) \naie \nno3fhoí
3eIe\\e'f)o Iiítí, omoce 3ábne'f)o ncnefI,

a proto

mu

KristUš fBán 3Iořečií,

aiu) \\fď)[; ano, panny buft\)\\\í fraiťamí a bebbámnámí ftu3famí (penta
lcmí) (\ \naffííčřmní oměffene' ifou iařo fíř Mam), toIífo n'umným Iífřím
fe ffmoueí, nemajíaíí buífí i\oou o3bobenon cnoůmí fřeffanffými. Člowěk
si \\\\)fIí, řbo \oí iařěbo omoce \\ Drahocennýd) statků 3e ro nící) naIe3ne:

3atím \oífař, fiřefe=
Ii fe [\\pení, není tu ani fífů aní

cnofří

Takoon

p\)ď)ou a \\ábbeton \o\)í\'íí fe !\r3\) ftrom, (\ \nufí [\\3 \nííoíií 3aí)\)\\outí;
neboť fonečnč \ Iíftí opabámá, (\ nebof)\), mofcbh) ftrom \\pabá přeb i\očs
tem bo banm) \\ potom), a ftojí iafo ftatě, fpotřebomane' pometIo (kosstě)
be3e wssi \onítřní fíh) a \ní3\); tu mufí panna, fterá fe \o\)fofo pou:
\TtčIa, o notu ní3e íefioupítí —E£B bubbč a \oe 3pěmu iefi b\ooií firánfa,
iebna ttorbá — dur — a iebna \nčffá — mol ——pobobnč ifou i\nc3í

pannamí něftere' žpěwU t\otbčbo;1fo\\ť

\ogbotomíté, tmtbobíamč, \\otbos

ffíine' — ptam) \něd) of)ní\oe'I)o í)ně\ou — pramč b\oe'ře \or3amě, fterě
b\) (\\)Io 3apotřeBí \\Ftcnoíčnč jen \na3atí -— íft'ámou bře3omou, nebo
mafií Iíffomou, nebo b\)I\'no\\ pčtčprstowou , iíouf to prame' b\nbačf) číIí

brumIe, ien3 ia3\)čfen\ f\o\)m pořáb ien b\nbaií a Bubíaií, Í)\\čía [\ručí—
ano, ifouf pta\o\)\ní je3f\) pčchlawými. — Síně 3aíe _jfou gočmu měřfčbo,
tajně \\ Iícbotímě fočf\), jen3 fe bároaií rám) d))tatí, f)!nbítí \\ Iářatí —
jen3 íe rám) bámaíí d)\o\íí\'ti, bíebaiíee \oe Útád) kratochwilných \na\ní\oé
3aIíBení f\oe'._ Tyk fe 3a nebíoubo

fiámaií

sslakewřtýmč n\\)t\)I\) \oečeu

ními \\ nočními, jen3to fotem fmětíatdť bIo\\I)o oBIčtají, a3 fobč ř\\'bíífa
popálejí. Gíomem — jíouf to n\čffě 3pě\oačť\), fte\č fonečnč 3 uma:
bání 3pč\o fmůj mění 3 moho dur, a paf \ať tmtřč 3pí\oa,í, 3e noh)
ieiíd) jebnon b\oafrát \' třífrát \oá3aně bomíánem Babičfa fe fřtu \\e'ffi
mů3e. — W bubbč ieít čtmeto bíaíů: bíěfant čilí fo'Jpran, tenor, aít \\
BaB. Dřškant jest b\mní \\ \\eilepffí f)!aě, říct—.)jbe \o\)1o'fo; 3\o\f)\\ezlí
fe wssak — př-ecba3í obnčeínč \o alt nebo \o BaB. Někteté panm) d)obí

3 \nIábí tafě t\\3e_\oofofo; mijbezíí \nIabíť poctí\o\),. \\ ď)ce:Ií \oc \ofíí
počeítnofří o ně íe ud)á3et, \\€I\\)\\\á lím ní3áb\\\) Dobu) bofti; fqšbímu
naIě3a1'í bncb toIíf cI)\)I\, 3e \nu 3a něřoIíf bobín pro fame' jména \\a

jméno příjítí nemof)o\\. Sebnobo na3\)\oaií \\ofáíem, btubčbo uífářem,
třetíbo pro obličei čermem) -— mucbomutfon; tomu, )en3 má iebnn Io;

6.

patfu brobet )oošífí, oratoř, še d)obí š řrojnou, a ftojnaře 3e bt) netábi)
měla), jinému 3a6 3 te'teš příčina) báloají jméno ))oflabm'fa. Takowé a
pobobně panenft) jbou 3a fioěbo mIábí tu3e to))fofo, a 3 tobo bíěfantu
před)á3í\oají bo [\aíu, fterňm se obyčejně teflm'em 3apočíná. Nedostá:
mají muše, leč na Uejw!)š od 3amítnutód) swých nápabníťů B!)malýď)
poctěna) b))mají b\ooj3pěroem, čili buettem, ftetu) 3m':
„Go jí ))očnem Matčjč, Matějč!
.Rboš- náš

bčmu) .necbtčjí, Uechtčji?“

-—

„Sá Tí pomím íDčmtine, necbme je,
Wssak jíou to jen Iwafpnč braťončl“
Neťteťl óbímají 'fo3mící (fnlsel), jím' wsselikými I)Iaít) Mežč palmami
3pímají t)) fo3micí, fterě je 3a mIabc' a fráínc' \oobámají, ješto paf pťeš
tři 31le “3 ufteď) nemaji; probámačí jíou títam, a ftřenomní jíou ma):
Šrane', a jafo píjj't'alft) bute'. Follfek lecfbe m!)rágí, fíebilot) BoleQÍmo jem
tam je ufa3uje, a Brabičfa je ícmrfá. —- Wssclijakými Maja) 3pímají tl).
jenš je mífatu) 3a\1\čffují. ——W bubbě a me 3pčxou jfou tafč panjo;
mnoí)=)m pannám necbce fe paní!) 3ad)o\1\.áwatí, cbtícím íe míjí mocí pob

čepec boftatí. Slot“ paf jíou učiněné fa3ičť\) íboru aneUského. Bamty!
má:Ii bubba Wasse a 3pčm Wáš ),)ieb íBobem a líbmi boha))ní Iíbe3nč
3níti, muííte rábu) toe fřrotoftí nábo3ne' )o3bec'£)\)f éBo'bu a jeho fmatám
to))ít'íati; muííte íame' )) g)) bčIatí, t. i. utířati pieb 3[\.)mí pťiležitostmt
a ícbů3famí; mufítc paní)) oblíbíti íobě, a ne'bčímti ))o wssech ulicíd) a

jatmatcící), nemometatí wssech foutů a tančíren: paf 3ajiíte' neboítanete
bIaíu chraplawého, fťpawěho, tqu'tčbo; ne'brš Dubete kdysi UstawtčUč a
ípaníče 3pítoati 3pělo panen, ftetc' íBeránfa Božiho Uasled111, fam foIho
jbc, a ftere'muš 3pělou fromč panen ni'fbo naučíti íe nemůše.

_
5. Set) íe obrácím fránům
i ne))ánům ftubentům; těmto pobá=
mám barem k nomčmu tofu arítbmetífu čili umění početní, aÍ)\) je jím
nifbo počet ne3mátí, ab)) ímé počtu) me3b\) Dobře \oeblí

pobIe tabu) Gis

rachowh:
„Kdež luce mnohé jfou, 3a\o_ří,a cožkolt wydáš, 3počti, ana
má!)u mIoš, m))bání paf a \oífelif) příjem 3amš " (Eccli. 42. 7.)
Mladi hossikowé nemčbí, jat těžko je bení3e to))běíchoají, a pífj'í pořáb
jen o ))ení3e, 613) na to, Br3t) na cosi jiného, tař 3e je tobičoroe' 3a

frátfz) čaBwssim prámem jmenomati moI)ou— „nejbtašjfími
Yle 3aíebni si íčubeutífu,
může dlrUho trwatč, moji
batil" — — W umění
muItípIífací, íubtraťcí a

fonol“

a počítej třebaě na prťa) a rei: „Tak to ne:
robičomc' mají mice Dětí, já jící) neímím tháf
))očetm'mjeft patero btuóůz munerací, abbící,
bímiít'. Slumetací
čili ))očítám' 3ačíná ob

jebne', a bí: jebnoíj'fa), befítft), ffa, tífíce. žBřibobiIo- íe )pať jiš folifráte,
ge mnoha) \o cí3ínč tiííce probejříl, a chceIi příjba Domu, přece něčeho

\o123íířatí, o mnobou nuílu 3a1oabí, a jbe mu to roeImi pomálu,
3a1'efe imám tiíícům přijbe. -— Sim) btul) početu) jeft abbicí,

m3Ii
fterá

))očet fu počtu přibámá. ©tubentč mnoho))řtáte ro ci3x'nčpříbámajt' Dluba)

"fe qubům, taf 3e robičoioe' nápotom 'foIiť tofů mají co upIáceti, aneb
bofonce Dají nč'fteří páni fřubenti bo noi), a páni )oěřiteíomě, jbouce fe
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taf nčfbp 3rána opět přeímčbčít, 3baíí3 pán ítubíoíuó 3bráto, přeímčbčí fe

to příbptfn icbo, 3e fbe nic tu nic! Takowáto ftubentfřá bíftoríe, iařobp
ceIe'mu ímčtu na wýstrahxl a pro \oččnou památfu,fc13botočnč
to 3imč
o3namnje íe 3\oIáíítním fpůíobem, fbp3 tott'3 roIničfp, btbáífp čití 3monřt)
na fom'd) k fanim 3apřa3en\)d) íftěbetaloč ohlassujť: „bíubpl quI)\.)!

bluín).'" a fatabáč to 3abu co I)tha1ná, fi'tčí a bořIáoá: „banfxot!
banfrotl“ — QIbbící tafc' patrně mibčt na mnobe'm ttubeutu, an 3a ním
bo fmčta obd)á3í tuo po fuíu poIe, mínoýrabů, Iouů) nebo 3af)tab\) a
bomef na ftubía, a3- tonečnč ne3b=)toá tobtčfnn níčef)o, Ieč I)oIc' ruce, a
moífna 6 bolí 3ebráďon — pánu ínnu paf, totx'3 [očí)Ie'mu 'fonečně ftu=

bentotoi prá3bná hlawa a 3\o\)f: bčlati pána. — Tťcti beuf) to umční
početním jeft mnItipIífací
číIt mno3ení. Mltohý odcházť 3 Domu
otcoloffěbo fám a fám; to ci3inč paf 3amčíí fe na Iecjařou ofoBu, Dá:

maje it' jméno íIečna,

\oIaítnč ale měla In) fe jmenotoatt mIečna,

3e fe rába B každým \oIáčí.

Newssimá si napomenutí

Éaíomounoma:

„Zdaž mů3e člotočf sirýri oben n) fíínu ítoe'm, not) roUcha ieí)o nebo=
čela, aneb (pobiti na řeřmoe'm nblt', aop neBpIp fpáíenp nobt) jeho?
Tak Uchde

čift, kdoby íe botefl

3ent),

roma

ímá

fíabfá

Brzo paf anběI ftrá3ce nab ním 3afmt'h', on paf hanbu

čtnící. "

———

jen fpromá3s'

Buie íobě; a natoracuie fe Domů G nepoťojným fročbomím. Nežťťdka
stáwá fe, 3e přicbá3í 6 ofobon, o ftete' ítočt bomornt) ptatoí, 3e jeft
Iebfě 3Bo3í, ona paf íanna o sobč bámá fměbechot', 3e jeft fauna hrubá,
bonntímajíc íc, _3epřináíft' po3eí)nání bo 3emč, je3to floroe: „SRoftte3 a

mno3te íe!“

—— (Short)

932mo3í,inf 113poměbíno,

bruf) ieft ínbtrařcí
obtabujt' tobíčům

imám

, aneb

obtabomání.

pení3e a mnietnoft,

paf wsseltcoš rožchmatUji a to3bírají, pIaboči fe ftočtem, a3 fonečnč
ubírají fe 3 cechu gebráďčůo na Hamm) hrad SBrnčnfft), ftett) Špilbetfem
íInie, anebo bo ůftmoů fpří3nčn!)ď), iaťo3 i_eítfá3niee, tobotčí bůmatb. ——

slián) btuí) jeft bitoííí,
čtIí to3bčonoání. Mnozť 'fou Ief)ce a toeícIe
3ími, a pobčlují jiné; bofub íamt nčco mají,1naií
tafe' jiní dost. —
s.Tčěfteříftubenti e\otčí fe tafě tábi n) počtu fpoIcčenfřc'm — regula so
cicalatis ——iebí \oe bne na noei pobtomabč, 3Iáfftč toe ípoIečnoftt bám

a fráíů, u faret totí3, co3. Dělá sice Dobré počtáře, aIeífpatne' boípobáře,
aneb pijí 3phoaiíce:
„Sá íem fobč toptoolií, to boípobč umříti," nebo
„Roe je ílábef, tam je mIábef, tam ie tafe' pitoomáref" — ftete'3to obě
píínč nenárobní 3phoají fe 3námon notou íta-.bentffou Wssak ale co
3ífřají tafom\)mto počtem ípoIečenffnm? !.Btoframau' řonečnč t fnibp a
ptáoIo, ííata) a peřím), ftere'3 fué po fuíu 3anáffeit' k 3tbotoi, Bp fe tam
bebreifft) učth), ieIíťo3-it'ď) probámačí oopčeínč ani ímé toIaftní řeči ná:
robnt' pro íame' pítfp nančiti fe nemobou.
ilšotom 3 mnof)e'I_)ostáwá fe
po'foutní abmofát, jim) paf fantóm pIan\.)1n ftubotoáním fe 3abámim
dr.)tá íe notoínářftmí, třetí 3aíe 3e 3ouíaIítrot' jbc pob 35mm a fbp3 fe
čaíetn ímóm opět mrací Domů, přicbá3t' G_ním regiment bragounů , fteří
Do něm d)obt' pčíffp, a o ntd)3_to kdosi pomíbal „3e nefpí ti, fteří3 I)o
jebí, a 3e to mno3ftmí jící) f)\)ne roncho jeho " ©měbomí iebo, černa
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nifbi) nemm'taít'cí, blobá, dUsse paf m těle gfašenčm cbřabne a bniie, a
bnoioč trápení mIábnon jím
smí cloičí fe n) počtu [id)čm čt'Ií Išíxočm
Wissi tobičům, že jíou nemocní, a iař mnof)o IÍŠ bátí munIi, a jefftč
báti mnfí boftorům a bo Iéfárm), a fam mííuba). Sfonť arci nemocní,

aIe na fabie; maií foucbotino, ale ien m xogpítěm frfn; mají tčfaroon
bnu, nemobouce níčbe pofebčtí; maií náramně řaffeí, ale ob fřIenic a
bgbanfu , maií gámraf, mrámorajt'ce fe firmu) na firanu, bachUš ie
mobí, a tubíš nemobon ant ftátí ani jíti; trpí na oíp'aíoft, přeb ofmon
nejfou ž pelechU k m!)pramcní; mají fUché Iámánt' n) tuřou, a proto
nemohou ani tůšenčc ani mobIítcBní fxním n) ruce nbtgeti; mají po,
bagta, a umí; necbobí bo čofřeía. Gtubentí, řteří bopofub tafomám
fpůfobem počtu) ímé běIaIt, Uechak čtoucc řábfz) toto ibneb

je přettbnon

a gnomu počítati gapočnou; neboť n) počtu poíamábním,
ač to
něm famč dmoz) jfou , bubc xžajtsié na foncí meíífá nu'íía, Jest wssak
také mnof)o, a to ročth'ina ftubentům

bon bobina a minutu,

fiatečmjd), řteří pečTitoč čítaií kazu

In) ji negttatííi,

In) neonío u nící) ani iebnobo

bne bez, pohořn to bootu a to prambč; tito připočítámaji
a při:
.bámaií pionst fpiInofti, pobožnoft fpobošnoftí, cnoíč fe cnoíh'; tito
mnoší pfaní, čtení, přemómení, m!)pifomání, pognamenámání, bo fo:
stela d)obění, mobIem', příjímání floátoíií, a jiné fřntř? Bobulíbé; tito
obtabuií
febe obe wssech zlwch ípoIečnoftí a pťiležitostť, od Ím) a fara

bann, ob I):jřcm' (: cbIaftu; tito pobčIuií
jiné ftoóm uměním, ímou
abošnoíh', cnoftí, a fmám Bobaboinóm cbománím; tito co měrní fvnomě
dům: a \oI-aftí wsscxnožUě fe přičíňun', aha) ímčbonn' ímé číftě žachowali,
rozUm fwůj wžděláwali, pamět \očbomofřmi obobacmoaíí, ftbcc sslechtčlť,
ein) ofmčbčili iafnč fřeffanftmt' a \oíaftcnectmí ímé. Tčte jfon bočtáři
bočonaIí ——tí se jifřč nepřepočítaií, něbrši
& fmómi učtami obftojí
pťed Bohem a přeb Iíbmi gmebenvmt, tíf Bubou, čím [n)tí chtěji —
chloubou, ogbooou a pobpotou nátobu fměbo! —

6 %.)ní přióágím k umění řečníďému,
čili k umění-, bobře a
gbobnč qutoítt.
Timto uměním potěssitc ď)ci k nomému tofu mboroo,
ježto fe me mffelifijd) gpůfobed) řečniďód) móbotně gnají
žBrtoníbo půl
tofu po ímttí manželům swých cmičí fc toe fpůfobu bofagotoact'm, a
chwáli je me btoBčz. „D, bí mnohá, můj neboštíf Haweť, Pčm 58131)
mu bei flórou \oččnou! a wssak ji má; myf jíme fe ni'fbi) fpoIn nebnčs
mali, B!)Ii lfme fpqu toIiř a toIif Ict, a pořáb jafo řuratfa , pIafatí
mufím, až, mi frote ufebá, kdhkoltw ft na něj gpomenu! D poerbní
íonfio meshi) fe běIiI fe mnou, ron'abt) mne B feBo-u BtaI. Dmíló

Hawťe, kdhbhš jeíftč žil a gmarcípánu

bol, famou Iáffou

bhch iš

fnčbía jafo cuft!“ »— Z apofirofť) pťecházeji to řečníďou protifabu ano
togčáfřění: „Seb, teď si mne jiš nířbo neron'ímá, jen abhch megbt) trs
čela \o foutfu; jíem tu jafo hrách U ceíh), každý mne offřnbámá, fbe
a _iaf může. Co se mne Dube? (So si počnu, já fttá toboma?" —
DrUhého půl tofu ftojí \obotoí) we ípůfoon rořomacím; tofnjí, a Berou

tabu, maií=Ii se opět \obáti, čiIi tak ostáti?

iu

di mnobá:

„%čběla'
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Bod) be3fe'bo číotoč'fa, bobt'ó' jeft Wánt jafo bobina, ale má taťe' íxoou
bíaiou; já jfem ji3 při Ie'ted), a měla b:)d; si \o3íti. nějaře'bo fonobtábťa?
ten bz) si mne nemá3ií; prioní man3eIftmí fe jeíftě jař3 tař3 3baříIo,
ale po tom brube'm již, mnoho IICÍ)!)\DC'('.“— KU foncí w'fn Poftnpují

bo ípníobu to3bhobujícíbo,

a potmr3uje fe příífoíoí, 3e jen „mno,

\oič'fa ímálooíičfaf'
Z[šloncíífejít' fe asi to ta floma:
„Sřebbám ííee o
mbámání, ale nemám pořoje ob Iíbí; bořáb mají o mně co pomíbati,

M39, 3e pro jíem 31 foum'ía “fe ínmířoionm ííatfnn 3Iate' náufíníce, ba
3a6 3e cbobím ímná 1na1'íIíčfa,na[ffrobená, a fbo3 mi co mn'eďo. D tí
ntrbační Iíbé! Zest praíoba, 3e jíem ji3 při létech, ale jefj'tč řoIíř bčmz
čat přeffočím! thch
těm Iíbířóm iečím jí3 jebnou řonec učím'fa —
\obám fe; mšíbň paf fe něfba) i hrubě man3eIftmí bařííoá Ie'be ne3
brnění; nezbař jfem Ratífí, jařo on, tím Ieprí Dubu jemu mocí lab?

Daman , awssak to motófají toíířo libé 3ámífiimí, co mně 3ábné rabofti
nepřejí; ——3e má ímou Elamu?
9(t' si má bíanm, mníí míti bíamu,

fam In; jínaf baI fíobon'ť hnůj?

„3 pojb míli) Dnbřejí!

Sá a Ty

bubem ímojí, niťbo nás neto3b\oojí!"
sJIIe In3o fe jim 3Ie bai-ímá;
sladkost mění íe m bořfofi, raboft m 3aíoft, řečňomání m pláč a fmíz.
Iení: „Nch, ad), běba, přeběba! o bod; rabčjí n) bá3ní SBo3í bea
mbomou vítala! Skoda měho nebo3fíčfal" —
7. Ronečně bámám \of' em čelebínům řnome'mu tofu barem mys
fliměbu, čilí Iogiťn, ftetá jeíř umění ptámoě nnyflítí a lníumítí; neboť Ie3
mímá 3Iou feftříčfu, toti3 frábe3, bIe fiate'bo příflomí:
„fbo I3e, ten
Erabe2" —- běměčfaIi při foupi a probeji I3e, af pán a paní bobnj

po3ot bají na MU;

I3ím6 ja3íjř a bIoube' prsty tábí óobímají poípqu.

— W logice jen foIíťeto ípůfobů dokažowacťch; pobobně jfou tafe' slUžkh
a qu3ebnící ro3Iične'bo fpůíobu.
Nčkteťi bají fe wsselijak potřebomati,
3nítámajíce úřab pofíů Dawťdowých, fteří íBetbfaben bo jeho bomu při:
mebIí. (2. ML 11. 4.) jiní fonají ro3fa3i) Dánům swých 3a příříabem
'íIu3ebn'ífůro QIbíoIonomóď), jen3 na poručení jeho 3abíIí QImnona
*.Třčf:
teří jíou netočtní, obnán'ejíce a 3anáfíejíce, co a fam jen mobou, ro3=
bámají bIe Iibojh' ímé 3e jmění a fiatfům Dánů floyd), jařobo 3e ímoe'bo

bámaIí

Síní jfou btbí a 3pupní, taf 3e š pánem nebo Gpaní ínabnčjí

bá fe jebnatí, ne3Ií fe fín3ebnífem a je slUžkoU. Šatímají
fe nábbetně,
3e bómá těžko to3e3natí fíuíju ob pána, bčmečfu ob paní
Siní jfou
3máfíamí a ťíemetímí, přínáffejí bt3o pánomi něco proti paní, bt3o paní
nčco proti pánomí; ba 3a6 monáíj'ejí 3 bomu, co fe při ftoIe nebo na

bomácnoftí poíoíbalo. Siní jíou Ienoííní, nepofínffní a m3botomítí. Síní
jfou I3ímí, nebobčmu pánu, jen3 Šábntjm
slowe, nátamnou řřnobu běs
Iajíce; fe fffobám io bomč fe příbobílám Uechce fe ani

pacboíef ani běs

mečfa, aní fbo jiná pří3nati; wssechUamina strká íe na pánaŠábněbo;
mífe'ťbm) míjí), talíře, b3bánfx) a hrnce mufíl wždh ro3bítí ——Šábnó.
(So jen EoIím w bomě je 3tratí, mífecbno muftI 3mIfatí, uftáfti ten

Šábnó.
Takowť čeíebínomé ftojííoe ífpatněm bofa3om'acím ípůfobu' _—
Naprotř tomu ale jiní čeIebínomě opouíftějí tábějí fIn3bu febe lcpssi,
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wssechUo ímé žbozi, neš abb fe něčebo Dopuftili, co jeít proti Bobu a
proti fmčbomí, jaf boli taťé nemínnó Soíef (quptffzj toe službě 11 2131x:
tifata, a slUhowé řrále Saula učinili. (1. .RráI. 21.) Majťť čeIeDínome'
boDní ša bramoibío, „še Boži flušba jDe přeD panskoU,“ a tuDíš tabčji
trpí bIaD a gígeřt, neš- bi) fe něčím gprottemčříli, tabčji nějafe' trbfe' romo
ínáfj'ejí, nešbx) oDmIomoaIí; raDčji bt) onemělí, nejbb na bána neb na
paní posstiwali aneb 5 Domu nčco mbnáífelí a meči IíDmi roztrUsso:
malí.
N fíem', to SBán SBůb jacbomej, tobo nemají to obbčeji, Dobře
mčDouce,še: „Čím míc na práci fDo řIeje: tím je mie mu na příč
Děje" Šatč fe, jař je na ftmo jejícb slussť a patří, oDímajice fe
fhtomnč,

ale čifřč, a \Itlat

sbotečubcb

fe cbráníce.

—— s„Břebc \oííím

fe

\obítříbají bití majíce m3m) na paměti ímé, še:
„.RDofoIim ráD Mena
fuje: jmění ímé, lošbb gteučujcf' a že „Kdo táD erIo
gmáčx', sychle f
btobu ftáčí. " —- Babál'fb, jen; jcft íatani'no poífftář, fítt'tí je co bábu
íame'bo; praci milují, tooj'txabu íobč ge žkxlssenostl berouce, že „práce
fDo fe íftítí: pbtlíť muíí mgíti, a paf Šebtat jíti. “ —— Takowť čelediu
nomc' mebou Dobrou Iogifu čili myslřwědn, a jfou m Dobrém a togumz
ne'm Dofagoloacím gpůíobu.
ájoíbobái'omé a boípobpnč je cbmálí, a jicb
íobě májí, a neráDí je pouíítčjí 5 Domů í1o\.)d),a be:, barů je m'fDaj ne:

propoufj'tčjí. — — ch

wssak bořábef Iogiďi fe gloracuje, fDe Dolejfjet

djce boti bořejjíťem, t. j. Děloečfa paní, a ínaD wíce než, paní, (otoííem
na Dobrotu pánomu íe íboIe'bajíe) tu má gníti rogíubef, jejš moDaI Bůh

na QIgat, vaš ebtčla u letabama
ptóč B třm tuífítelem

paní bóti:

„Wywrz Demfu tam!"

Domáeíbo a manšeíífe'bo íítčfh' a pofoje!

———

Tak jíem Wáš, draži čtenářome', boDčIíl Dátfp nomoročuímí; bu:
Detetíi umění QBám DIe stawU obřáganč Dobře prowozowati,
žanechawsse
wsseho umčm' žkého: tehdy íe Wám š pomocí Boži to tomto noměm'
toee Dobře a blage pomeDe. SDá=Ii mí 513ml Bňh šdrawi, a Wám ně?

jafó ten gtoč na faíenbář: íblebáme je na toť gaíe \o přáteljhoí!

Fr. EBoimon.

Swatý

(Sorín 'a _ímetbob,
apofj'toíome' flowmeíj'ti.

(Wižr Dějiny národu českého od Frant. Palackého.)

W pnouí bolomíci ítoleti IX. po natočení Krista Bána bořáb jefftě
ípočímal tmamó meat neinabogfimí' a pohanských quDů nab nafjcmi
břeDfp na Morawč a w Čechách obvmajíct'mi. Qwssemk již, přeD tím
ínašííí je biffupome' němečtí fněšími
íeDnícb gemícb slowaUských rogíimati.

íummí jímě jloma QŠošx'bo \o jou:
91 wssak negnaloft jagmjfít Romana

ffěbo jeDnař, jeDnař ale tě; báseň ělomanům,
že bx), přijamífe míru
'fřeffanfřou a tím tafe' mrcbm' gprámu cítfemm' oD Němců, ínabn'o obříci
je mufth' ímé nátoDnoftí a občanffč famoftatnoftí, boh) bíamn 1m příčin
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nami, še přebtomč naííi raběji moIiIt íettmati to temnoíted) pohaUsk!,;ch,
neš=Ii miíti bo lůna famofpafne' „a íamobíašne' cítfme Božť. sJčemobli
oni omfíem ieíftč mčbětí, ge cítfem Šábttébo nátobu neímíětá ;, oběmu
Bohem jemu \npfágáne'bo, ne'brš že wssecky Uárody swěta co ftejnorobe'
Btatru toe oránád) swých Ueskonalých ípromášňuie t'e cti a ílátoč Boži a
fu Mapu čaíne'mu i mččnc'mu.
Teprw ua hrubé poíomíci ftoIctí IX. uíoubifa otcomffá progřeteínoft
Boži, nárobt) čeířoíloman'ířčm Iůno ftáIomítmí fmc'bo na semi umobíti.
CCE—[omane'
jišní,

po Mďsii,

Thracič,

%)?aceboníi

a

po žíteďe'm poIo=

oftromu obpmaiící učením míftomám Hašení již, [n)íi $a těd) bob téměř
po b\ooii ítoIetí. Z Ifma těchto tmenů slowanských, jmenomitě z Maces
bonfře'bo mčfta Solxma, 1enž bylo tehdáž obpoíu teďč, obpoíu siowanské,
obral

íobč roččnó—*Bůí) náftroje

ímé ? obrácení přebřům Uassich na míru

fřeít'anffou, obral íobč robííč Bram) Cyrilla a Methoda, pomoíam je ša
apofftoh) Glomanům.
„Bratťt tito, fmtoloě SolUUsiého urozeUee átma mvnítali ga mčfu
íměbo iať učenoítí mffeftrannou, tať ta'fe' pobošnoftí botIímou. BmIán'tč
paf Cyrtsl, jenž fe Byl přeb tím _Ronftantínem jmenomaí, umčI fe top:“
botně Šáromeň me wěeech i božsiých i siočtských, a slyUUl neobpčejnou
guámoítí jazykňw ťeckého i cbagatíře'boJ'

ySw.

(Sm-i(! ptacomaí po nč'foIif'rofů na mtnici SBánč u Ehažatů

na (Sernomoří, to UyUčjssim 1čžUěm NUskU, kdežto E\)I nqíegl foftí ím.
.Rle'menta l., třetího po ím. &Settomi Bíffupa i papeže Nťmského, ienží

by! to tamhčjífí ftajmč tofu 102. po KristU ímrt mučenníďou pob
ftoupií.
Sw. Method, fiat-ffi Bratr (Spri'ílům, mnid; a maIíř gnameníttj
obrátil mnobragením pofiebníbo íoubu a topuřománím bulparffěpo ftále
Borifa ofoIo t. 860 na míru fřeífanffou, ga jeho; příříabem meímošomě
a nápotom wssechen národ iebo fe „Rt-tím íe přignaí.
'Dbtácem' těcpto broou nárobů na míru fřeíťanffou bylo bůíegittjm
ubaiem pro meffferouCSmropu, neibůlešítějífím paf pro ltátobl) slowaUsté,

jím; byl fm. Eyrtll r. 855. žlásstni litery, po něm cyrtllici zwané, mpx
naIegI, a tím fe gafíabatelempt'íemniehoí a oftočtp romanffe' stať. Bisxna
fmatá a tníím cítfemm' m přeříabu af 'řu pobimu fráíne'm 5va nei:
ptmnčjííimi ípiíp to nárobed; romanffpcp; o kéžby ofroěta těchto nátos
bům Uassich toboto gáfíabu ímébo, floatpm- (Spaltem poímčcene'po, mm,
a m'ťtetaf fe neípoun'těía! Taf jeít ceíta a Šábná jiná, po Uťž jafo
míííďni uárobome' gemfftí,
t úIoge Qšobem mpťáčane'!

Slawná

i Uassi nárobome' slowanssti

poíoěít o půíobení

obou Bratří,

bofpěti mobou

ím. Gptiíía a EDtetboba;

tognei'ía íe a; oo gemí dalekých — točnefía fe aš bo EDtotami), hrabě
míaítí mafií, a Uasstch slowanských přebfů. Rostčslaw Bol tepbáš móbota
mím 'řníšetem nátobu Smormoífe'bo, fteróš ímčbomitč pečotoal o Blaho

mííeíttanne' Iíbu fměpo, a tubíg omííem uftlomal gjebnati nárobu fme'mu
bobtobim' nejmětííípo, img íá'bá a; ga prom; na mččnoft ——uftíomaí“
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giebnati nát-obu fměmu ofmčtu fřeífanífou, ieIíťoš w moubtoítí ímé plaz
noft a níčemnoíř pobanítma nablíšeí.
žmopramim poíeíftmí bo Gatíbrabu čííi .Ronftantinopole, pogabal
cífaře Mtchasa o slowanské bíaíateíe učení fřeít'anífěbo. Cifať Michal
taboft maie š poíeíftmí tobo, poslal Morawanům oba' fíanme' bratru),
(Sm-(Ita a Metboda,
opati-im je Doině na ceířu mííemi potřebami,
tofu 862.
'
.
Í
SZímto ípůíobem boftali íe'ím. asma— a Method š učcnm'h) ímómi
na MorawU, kdežto Blabočínně bílo ímé bomtfíííi. Slowanský přeříab
m'fem ímatáď; a potřebných fm'í) círfemníc'í) iímí tuto boťonán, a m ča:
fie'm ccífomc'mí po wssech řraiíd) ťisse Morawské hláfáno Homo BožilidU
m řeči jeho mIaířní. Trwanltwý žáklad učení fřeít'anffe'mu připtamili
piImím romtčománím mIábeše. íBříčíněním jcíid) mnoho foňclům buóto
gnomu Rameno, Buňto Iépe nabáno, jafo ťofteI ím. Wetra m Díomoucí.
Gítfeloní

obřabomé

\o iawřu

flomaníře'm tošííířilí

íe 51—51)nctoIífo m

říífí Nosttslawowě, aIe i u Slowančl pannonífócb, nabe kterýmčž Kocrl
panomaí, an otec jeho žBrímína m Boii prottNostislawowi, ořoIor. 861.
byl gafmmtl. —- RokU 865. Salchrfký arctbistup Ndalth
posledUťu
kráte Tlama mánoční imám) u RoceIa na hrabě icbo MošbUrkU, neba:
Iefo SBIatenfťěbo iegera; nebo bršy potom i tento fm'še, a B m'm žBanv
nome vceIá, Uchýlili fe "fc Célomanfťúm.učítelům naííím.

Gířem'm fe obřabům fíomaníftíď), maínou uimu trpěli ofreíomě Bi:
siupssti bifíupům baworských, kteťi stčžowali íobě u papcše .i u cífaře ;
šanIn) jejich mgtabomah) fe tafe' na ptaxoomčrnoít obou Bratří, řtetou
m pobegřcní a pochybu Uwošowalt; coš fe owssem oqumíti tím bá, že
jawř'lt-vílomanffémy netoguměh', a še 'počínamífí mámě tebbaš růsm'c'e
meči mímfřou a ReckoU círřmí obámání Mobilp. 3 Rosttslawowi chtělo
fe za spoutu a obpabnutí počítati, že jtch [ml 3, Ronířantmopolc pošá:
baI.' Naprott tomu pochybowati míše, že papež, MikUlciš Duchem mů
tcčm), slyssew o bIabopIobněm počínání apoíítolům CšIomanffýťb, a'iíftě
tafe' ob žRoftííIama fníšetc :,a už přímlumu maie' — n'c'cbrěl fe nima:
pití foubem imám, va náhle gaframmoati půíobení jejich. žBorooIaI
jící; tcbt) f íobč bo žRt'ma, atm boměběti fe mobí

ob nicí) famód),

co a

ftetaf učí. Dni paf, iařošto mětní fynowé a ííubomč mibíteíně Elamu)
'fřeífanítma, tím ochotnějssť boti kcestč té, áby jich prawowěrnost soUdem
dapežskym byla Ušnána a ftmtgena, ia'řoš tafe', aby tam nabytí mohli
ímčfem učenníťů ímúď) na knčžsiwť, jeho; jim ob Biffuoům nčmeďádp
obptrano bpío. 3 naířouoih' cestU tu, bíáíamííe jiš půl pata Iěta učení
.Rtiíiomo

m Morawě.

C513).Cyrtsl mg,-al & naíegeně fo i ím. RIc'menta

B febou, aby) je papeži a mímanům m bat brabocenm) přinefl. Cesta
Mid) loebIa je skrše želnč Kocelowy a fkrše BeUátky, koežto jím jí; na:
ítah) nemalé bábft) B Iatinff—ámi 'fněšími, kteťťž ooíamábe myíně o nicí)
íoubiIi, iařoIn) se ob iebqoti) cítřemni ucbpíomalí.
'
SDřt'mepaf Uežlt Stima boieíí, umřel papež Mťkleáš (13. Iífiov.
867.)
NástUpce iebo letían Il. wyssel pro uctění pofroátmžd) oUšch
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oftatfů .RIěmentomóď) jím \oftříe \oe fIatoném průmobu až ga. Bram;
městské a přimítaI ie u íebe co nejíaifatoěii
W Nimě zdrzeli fe oba Bratří aš bo 12369.,
a měli tam mnohe
pojebnámání B papežem QIbrianem, a 6 učenými na jeho b\ooře biffupp
fišotmofem, (Siauberifcm, QItíeriem & B Dibííotbefářem QInaftaftem. QIbrían
papež přeíměbčil fe o jejíd) pratoome'rnoíti úpInč, a schwálsl i jid) ilo—=

toanfřě obřabomám', nabmo bříme bůfagům bofonaíěbo jcjid) poííuífenfttoí.
Batím ale fm. Cipttíl odyutaměl, a obře'řl fe balííí práce na gen“
mid; ©1omanířpcb;íta[ fe mníďyem, a umřel jiš Den pabeíátp po mfřous

pení bo fláíítera, Dne 14. února 869. to 42 roce ítáří íméóo. _

Na

ímtteIné pofteli napomínal jeíftě Bratra ítoe'bo k fetrmání to bíle poča.
te'm:
„Hťe Bratře, bí, poíaxoáb jíme btoa ípříímli fe, oba iebnu Brágbu
tábnouce, npní já fončím \očf ítoůj. Ty wssak íetnoej to bíle fpaftteI-f
něm, a nebei íe Iáffou f bomomu game—ití,alma je opuftíI. "

Sw.

Method d)těI oftatťp Bratra ímébo, ím. (SptíIIa, po můIi mat:

číně, me fláífteru

íxoe'm Dlpmpu

báti pobřebítí, a proto je 6 febou oogi-=

ti; fmoIíl wssak tu ptoíbě Bíífupům Slímfťpcb, abt) potbomám) prp

m

Řimč, we (ptáme fm Němenta
Meši tím přímí ob Roceía, řníšete SBannonffe'bo, pofíoloe' bo EÍtíma,
Žábaiíce o propufftční Methodowo do \oIafti jejt'd; QIbrian papeg pofmča=
ttI Methoda na bín'tojnoít biffupířou, a topptamil bo ftce fe mffem třem

řníšatům Slowanskym, Sřoítíflamotoí, ětoatoplufomt a RoceIomi BBquu,
(přípííem papešffpm) me kteréž netoliťo bílo apoíítoíům ílotoanfřpd) pro
eptoáleno; ale tafe' gíemně topí-četlo, še ftajim)

řníšat

těd; neproftřebně

pobe gptamu Řimské ftoIice náíegeju' Než poUěwadž obtomne' přelm'atp a

bouře gatím bo Morawy jíti jemu bránilo, gůftal ím Method me \oIafti
RoceIotoě.

W bobád) těd) totiš toeben pr neitušífí Doi o nepobíebíoft afamon
ítatnoft nátobní na Morawě a na SDunaií. SDIoubp'm a frutpm bojem
mpmobl ubatm) Nosiislaw na koncč tofu 869. fobě a nátobu mému
onu famoftatnoft, o řtetou po wssechen šimot ímůi Dol fe fna3i1;řrál
Submit matně bp! proti němu \oeIiřá moifťa \oppramíí. Qlle etigáboftirop
ípnomee jeho G\oatopíuf Stabil ftrpce fměbo nepříteli, a tať potun'iI na
čaš íamoftatnoft říífe .Jtoratoíře', 879.
W době te'to počan fe na hoře gmíněnc' Biířupotoáni ím Methoda
w SBmmonií a na SJčorame, fbešto ob Cštoatopíufa fnígete pob mrcbním
potučnictmím Qubmífommn íípatně bájen DpI proti nepřátelům ítatpm,
tař že I)o tito k íoubu íme'mu bo Slemec pobnah', a tam půl třetíbo Ie'ta
jařo u měsení (I;omalí, nepropuítimffe jei bříme Uež aš ob papege $a:
na VIII náftupce letíanoma, flatbou cítfemuí proto jim \opbrogománo

ieft bolo t. 873.
Wssak t ětoatopíufa

ftibía Btw pomfta za taf neíflecbetne' fe coo:

mání. Dňšaloman bpm ž nemčtt) fe řtaIi mčmeďému umraen ieft [ml
iařo přebtím ftrpe jeho, bo šaíáře , potreftc'm Imm fptatoeblímou mffemocí
BozskoU pramě tím, čím fe opt fám prolomil. W šalái'í tepno pognaI a
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šelel hříchu jme'ho, az paf ohlebem neioěn; ga neininne'ho ugnán a na
jmohobn ban Byl. s,13ařje přibal “f %)?otamanům proti nepřitelipomfialijm
pob můbc'em fně5em Cšlaioomirem, gahlabil meliic' wojsko nepřátelffe' pob
\Eeiehtabem, hlaionim mějlem SDioramjlijm, a chopil je opět jatou filou

šegla mlabařffc'ho, 1. 871. QIln; \ojj'afi na buboncnofi nárobu jměmn
nhni ímiřene'mu mpbohhtou jamoftatnoj't obhájil, jpojil fe jioagfe'm přá=
telfióm B Bojomnpmi a nbatnpmi Čechi), a tého; tofu jejTtě pojal johě
ga manšelřu lněšnn ČeskoU, jeíhu ioc'ioobi; Éořimoje. Nč neměl Cžmatos
plnf bo jehe te' jílechetnofíi, jen; Injla nejmětíji ofraíou Sioftijlaioa jla=
ione'ho, piece uměl fonánim příjnc' íprameblimoíti sijlati a pojiíiiti jobě
lafin náiobn jiného.
sro nlončenpch málřách gpomcnnl johě panoionifgimnoplul
fonečně
i na sajlnhh učitele ímc'ho nárobn, ím. Methoda, pomolal jej bo fibla

jiného na JBelehrab, a pojabal papeže Sana \III. 0 poipi'ij'j'eni jeho na
bůftojenftmi arcibiífnpjlě, ta'ť aln) řiífe ©ioatoplnfoioa i m ohlebu cit:
femnim jinou \oiafini metropoli, a gřeni jioe' npřimo jen ře íiolici šÍiím:
jte' míti mohla. *Bapeš pmoolim tomn min 874. jiai je nápotom nejhor
limějfjim obráncem noioč přebůlegitě metropole, fterá flibomalapotáhnonti
do lůna jiného celi) iošlehli') jmět (žlomanfřij
Za toho čaín ob ím. Methoda pofřeítěn jeji hpi Qšořiipoj, knťže
'čtffi), na šlBelehrabě, po čcmš i celá Dům ťnišeci, i ioetj' ma (Šefle'ho ná:

rohu na miru fřejfaníion je obrátila SBtáci jinou apoíj'tolfiou jjiřil jm.
Method € mnohou hurlimofti ž Morawy po joníebni a [efteríře' (Sechii,
kdežto fn). ílnbmila ob něho polřcfiěna, fofteli) íměcein), a \oebleohřabům
latinffpch i flomanjli') iáo n\íjtčpoman bol, ftetp \vaaf m frátle'm čaje.
latině njieupil.
slh'cibifťup Morawský, ím \lJřethob, ač pošiipal piígně a ochranu)
papežské, pioti latiníiňm jpuíoMnn nehotlil, ne'ln'j bopiáioal jim i \ne
jiném hiffnpfimi, ha na jaměm biooie Morawském, niífia; nicméně bež
'njjani u papeše i _u Givatoplnťa iojj'elijaf oíočoioán [ml q„3to tafomé
jočcni pomolán [ml ob p_apeše Sana \III. opět bo SŘima. Biisscd tam
tofu 880. ojptaioeblnil fe taf boionale, že papež, potmibim jej m bůf
j'tojenjhoi arcihijlupjfěm, pobrohil \prchni jeho gprámě mn'eďo i flomanjle'
i latinjfč buchoioenj'tioo io řiňi ěmatoplufomě, a jchmálil jemu opět uší:
mání jloioanjlěho jaghfa pri slxlžbách magid).
Nč ani tim růgnice a pitch) ufončem) nebyli), pracpmal jm. Me:
thob neunameně na \oinici sBánč na žDZoramč,a hláfal janioípajnč učení
Rtifioipo o tafoiohm projpěchem, že po 22 tocích íioe'ho apojítoloioániio
náiobn motamflo čefťe'mpiiptaipomal je k ímrti 6 tím měbomim hlašia
\opm, že je mu pobařilo 6 milostť Božť, m nárobecl) jlomanířóch frálom;
stwi Bozi rošssiťttř a na ioííec'fi) čaji) njiáiiti
Když ln; ioiběl, že je šimot jeho jiš fn íme'mu "fonci chýlí, poloos
lal k johě blichomenfimo ímé, aln) gioolilo fohč náíinpnífa w bůfiojen:
stwi a w ůřaběhijlupfťe'm. Kněži paf šábali ím. *.Učethoba, alu) fám
nfianomil 'náfrupce swěho. Tudiž on jmenoroal fněge .Sšoragba, imp:
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ramana tobilěbo, íen3 munífaí me3í mňemí meíífou sslechetUostť,pobožu
noftí, učenoftí ahorlťwosti.
Sta čmčtnvu nebčli Ičta *Báuč 885, Dne 4. Dubna, houba! fe arci:
bifřup napoflebt) bo cbrc'nnu, aiu) ieíjtč jebnou fonaI obět' nejímětějífí,a
co mčxnó pastýť B měřícími ímmuí fe ro3IoučíI. SEoŠebnam je, a prosiw
wsseckh, In) fe 3a učí k Nohxl mobíílí, obebraI fe Domu, a nečefaI bIoubo

na fmrt vřeb3míbanou, neboť umřel třetího Dne na to, tme 6. Dubna
865. ímrtí íprameblime'bo.
9331“
echen nárob bIoubo opíařáívaí 3trátu paftóře, otce, apoň'to
Ia íme'bo.

íBoímatná uutmola iebo podbama'ua jeít byla we duálně ím. ivlaa
ne na Welehradě. s,)Iabc blahem jeho, [Iamt'h' fuč3í, jen3 bylipod íprámou
1ebo,mfíc ímate', jebm' Homanff—un,tnu3ílatíufřmn, a jínířcďmn ja3nfem pro:
3pčmujíce, čímfe řráíná jebnota fatoííďá objemílau m3neffenč melebnofti ímé.
Národ SJčoramfřz) a (Šeffó nířbu) nepťestal oba bratru), aposstolp
Gšíomanfře' ctítí, co bobrobínee ímé nejmětffí.

SlUssUoU a pomínnou uctu k fm. Cyrillowt a Methodowi schwúltli
a potmtbííí Řimsstť papežowé tím, še je 3a fmatě whhlásili, abh pta;
momčtní fíeffanč to nic!) Boha čtíh', a přířIabum jící) krásných ná:
fíebomalí!
Dbracujme3 tem; píínč 3tafům swých f tčmto ímatmu blaboměítům
ttaífím, ínq3me fe čím bál tím \více u) učení kťeskanskémprofpiwati, tte:
těš Bula jímí brabmn přebfům naffím I)Ia]ano , 3Icíthč 3a Uassich čafů,

u) Uichžto nejební 3po3biící míti) 3iemené a famofpaíně lehkowážně fe
fpoufftěií, a I,Iubnmn i roubammí a 3ábubnvm učením 1'tftnč i pííemně
ssplichaji — blešníeš 6 mííoítí .Bo3í upemnítí íe n) učení Ježisse Rrífta,
bhchom na ímou míaftní tolířo sskodUa 3ábubu nepo3buíi pořlabu nej;
dražssiho — min.; famofpafně.
šBřímíuujme fe 6 bčtenčí Iáfřou k skolicř
aposstolské m E)?ímč, 6 ní3 nassč aposstolé me3bt) m neju3ffím fpojení trs
malí, a co k matce ímé a bíamč eíífme problíbaíí,
W Uassem měří:
míce neš fbt) jínbu ofmčbčnic bro3ímou prambímoít fmou wýrok pisma
fwatého: „še Fábel obcházi, íafo Iem řmoucí, blebaie, koho In; pobltill"
EBročcŠ „Iabčte a mobIíte fe, abs; 'fte ueupabli

m pofuífeníl“

Kdožkolťw

upřímnou má můlí, tube mocně pobpotomatí a wéstt Dube" míIoft Boži
na přímímnu ímatód) patnonům 3emířnd; (Emília a wčetboba. 91mm!

Hmmm-ft) ua fm. (SutiIIa a _imetboba.
(!Bfáuo nb bůftniučbo , me!. 3). Bubmífa Tidla,

koUsistorUťhorabbp Díomouďčbo

í

iBrnčuíte'bo, bčfana Židlochowskčho, faráře anezdského atb.)

_
EDIe3í nejftarfíí kostely na Morawě patří fóruí cbrám SBánč mc
Spřčkách bIí3 Htanie m bčfanftmí .ReIeďe'm. 313 žBruno,') bikap Qlo:
') Bruuo zc ©cbaumburtu, biskup QloxnoUcký ob r. 1245—1291;
sprámcc, uftauoroem') ob SBřempflaOtokara II.

wýtečUý 3emč
aliquam. Ned.
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mouďó, jenš w 13 fioIetí na ftoIeí fm. apofftolů morawských febčI,[iftem
Biffupffám, ftetó fe až pofub to atcibífřupfťe'm archtwě

cháži, jařčmuft rytíři Ebechardowt batomal

tuto

na Rroměřígi na;

běbinn 15 Iánífů po:

čítaiící, z Uichžto ieben Ián řofteIn tamněiííímu náIeŠeI. Roíteí ( fámĚ
ftálu) tubíš ji; toI)o čaíu. Sinnm bůfačem flarogítnoíti chrámu tobo ieft
monftrance b eměná, ftetá fe tamo cbomá,- a powssechnou pobobou ímou
k nejítatffím a nejprtončjn'ím monftrancím Bege wssť pochvou) čítána boti

1nuíí.')

Sbošná moí! Iibu přiíngujc ii čaíům fm Gorilla a Methoda,

což, fe omn'eln

říci nebá.

S wssechUa ířamba

koskela onoho ,

gmíáfftč

pťcšbyterimn,o oíměbčuje matnou starobylnost ímou; ofc'nfo ga oltářem
bíamním, 3 menfu ffítn'í, bo \onitř wždy Užssť upomíná na ftamitcle
prabámne'. ma gáflabě tomto stawi íe wssady rožssiřené úfiní pohání m
Iíbu, še ím. Cyrill a Mcthod na ceftád) fwych no Morawč pťřssli tafě
na botu, jenž, úboIí Bečwy ob úbolí mom) Dberfře' běíí, a tamnějňí
fapIi pobanffou ganoěnli fe cti a dnoále Dlaboííamcne' \obíčce Boži na
nebe mgatč.
íšátnoít

ióěbíďá, Miš Wisskowa, má to ofteíu ímc'm ftubní u běbínn
&amílton gmane';) ítnbně ta to celé fárnofti gnáma jeft nob ime'nem
„Strachotinky;“ m!)botná iooba jeli prpssti fe wezdy fteinóm proubem,
a Iíb ji má u \oeIife' mášnoítí. Wážxwst tato ítarobámná zmohla fe
jefftě \oíce tofu 1836., fm; choťera firalTlímá tamo guřiti počala. Ha:
miltoniTtí ofabnící mob:) te' nšímaiř k maření a ? pití, a ble, Šáben 5
Utch Uerošstoltať fe na nemoc tu, ačfolím mc fáťním ofteíu mnobo obětí

sobč [n)Ia obraía. Bnámof, ge ímatí apoíítolome' ííomanfítí na Morawč
,thá
n Slrachota“ íIujt', a obtutš mogno, ge me fřutečnoíti gaflábá fe
ttabiee to ofoIí onom, ěe fm. Method na tom míftě, [n)m i fe fpoIečnífx;
fmómi meIířou žižnť trápen, -\_orouenou mobIítBou

k SBánu BohU studnř

této půmob bal, a proto pry 1me'no„C=štrad)otinf\)" má ),

1) Zprároa o meíemgáene' břemčue' monftranct teto raboffně pťekwapila nád; nabčíeme
íe, še poříbtí) tento ernot, ímčbet pradáwných čnífuo třeífanífvd) na Morawě
o tatomou pečlimoítí dochowá fe dalssi buboucnoíti, o jatomouš fe na nás byla

boóomaía.
mosnmn. žReb.
=) Werřce „Hamilton“ íme'no ímé má po zakladatelč imám Ma:imiliáuu hrabčti
HamřltoUu, jenš byl biífnpem w Olomouci ob rotu 1761—1776.
'3) SBořábateI talenbáře netinvč šábá imenem bčbictmí ím. Cyrisla a Methoda mc;
Iebne' dUchoweUstwo, mášené pánu) učiteli; a wssechuh ctčne' wlastimily, rabi) rá,
čili nám pro bubouti falenbáře pobobne' úpominh) z bějepiín brabe' wlasti Uassi
Iaftmoč gafílati. Skoda každého i íebe menfííbo genia, co b=) mělo na roli hi,

ftoríďé we smat přijitt

'
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SDčbicttoíím. Chrilla a Methoda.
Etěni wlastencowé! Katolíci motatvfítí!
Nastala boBa, bhchom fe obnoloiíí dUchem. Steiebm) fmutně whjewy
roštu Uasseho boíměbčují blafttě, 3e uftíuie nepříteí, mice než, fot), Uasiti

toIi fou'fqu na roli Božť, bt; nafřr3e ubufcna byla fíje nebeífá, fmatúmi
apofítoh; (E!)tiííem. a Methodem f naífim přebřům přinen'ená. Sbennč
toftoucí netočta, liché nábíebt; o fmobobě, 3mIá1Ttě paf hťťssUý fpáneř,
bo Uěhož fe Iib to pobobíněm pořoji taf táb ufonejffímá, 59h) to tom
příčinou, že neieben 3 náš potratů žtwé poměoomí, iat'e' to sstěsti, pra;
m!)m faloIífem býti.
Dbtub íoívě wyťožime, še mno3í tam bIebají fpáítj, fbe jí Utkdy nan

le'3ti neI3c. Čč 3ba:Ií kde .fpaíení, nešli to Rtiítu a to Šebo frontě
(šítfmí'š — áBoblebnčme3 na wssecky straUh foIfoIem wssudh ftátnífomc'
nej3fufíenějíít' B bůmčtou obracuií 3taft) ímé f Cirkwt fatoííďé, \oiboucc
m ní jebínou fřáIu, o ftetou fe to31a3iti mohou m3teflé útofl; 3imIů
Uepťátelských, u3námajíce

to ni ne3mratnó

sioUp a utm13ení mambo u
to ní Be3pcčnou sstěpntci

proftřeb měnímóďy mysslének lťdských, \oitajíce
lepssiho pokoleni lidského.

Morawaně!

Katolťcč! MUsime powstátč 3e fpc'mfu, Bt; nám neobňal

SBán mínnici, míba, 3c nepřinán'ímc Ieč planě omoce míru) kťeskanské.
Netečlwst jebnčdz muíí proměnítí fe to boríimoft, nemčbomoft a bříffm')
3íroot jinód; muíí uftoupíti fřáíopemně přeímčbčcnofti a obcomání třes

ífanffe'mu. Wižte, fterař neunameně feítarouje nepřítel prawdy měčné
moiffa ímá w ssiky proti (Shfroi SBánč! — Čafopiíx), obta3r), bímábla,
můbec nefxočbomítč 3ncu3ímání flotoa 3iroc'í)o í tiffu 3nát' on upotřeboc
matt fu ímebem' ncoftra3itvd) a neopattnócb oloečeť Krtstowých. Coze
wadi nám, bychom jemu na oby-or tou3c 3braní bo obbíjeíi? — Qiuňf
me3 iafo Btatří Makkabeowé, bájíce mlaft milou a Cirkew mnohem
dražssi — a od EBán, že mufí pabnouti “(ntiocbué toěfu naffebo, fterúg,
nám chee obejmoutí

bčbíctmí (Sotiííos SJletbobějířc'

5,13rotojíme fe íeftoupiíí

fw. Cyrilla

a mapou,"

*

to tábor pofloatnó, ua3mam):

„Dčbictwí

abn)d;om Duóoloní boj tocbíi pob těmito

oflamemnní můbccmi proti pobanitmu, jařomt) bylo jím \očfti přeb tíííc/
letím fanumt b\ooum.

bíctmí fm

Sana

Nasst bratří

Čecbotoě

Stepomuctc'bof'

již. přeb

Ičtx) 3říoíIi „Děr

a fniímmi obtub tovbatmmi

neieben Šawel. obrácen icít na 213mm.
Ze wssak neměxa ií3 ob bámnňd) Ict, 3mIáfftč paf 3a bnů nafííď),
o wssecky n\ěbt) fe 3afá3u1e, lolémaiíc to už foptící jcb ímůj, neímíme 1m)
fatoIíci nyní přeftámatí na mořámání řněí) pou3c Uábože!tskych, néb13
na Uejwýsse potřebí jeft, činiti, co weždh hrubou) činůoalo fe to (Sítfmi—
bychom totí3 o mííed; mčbácf) a přebmčteď; pracomali, a bo wssech opět
Uadhwěždslého rá3u a dUcha \oIc'majíce, je Ioííeďo toe ílušbu mambo faz—
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toIiďé a Malia nátobnípo uméfii fe fnašilí. Za ingot mobou nám býti
fatoIíeí ftaneougn'tí, fteří nebámno pob ocbtannóín řígením swúch mlýně:
Uých Bifřupům pobobně gbroinice ptambn čiIí fpoIfl) gaříbííi
míšepfaní fněgí ťatoIíčtí bonmítoají fe bobnpmí bpti te' bůločrp, In)
iím, po mpbobpte'm fcbmálení mpfoce bůftoiněbo paftpře wrchUiho, zalo:

šení a mebení toboto běbíctmí
\o blamním měftč Morawy fměřeno
Iano. Dniť fe obbobIaIi k tomu ga neiebnou Důležitou gfuffenofií, fpoIě:
bajíce při tom na Boha a na Dobrou \oůíí nátobu motamfřc'bo, a bor:
Iimébo, toeIebne'bo bucbomenfhoa jeho. Newedlo je k tomu, Ieč ínaba
upřímná, aBp tentpš bud) eírfetoní, řterp obíašil přebít) nan'e ufip i\oau
tých Blabomčfiům, npní opět bromompm b-Iafem bouří odesslých gamítaI
k nám to tobinp, obce a mžftečfa naííe, aby náš milá Iib fíomanfř—j

foIífaie fe meči nemčton ob gápatu a obtršfou ob \oócbobu, to úgfe'm
ipojení 6 paftpří fmólni, nejen fám toe míře římfřozfatoIíďe' pemně fetr=
toaI, Uébrž jaf rotoem, tak žwlásstč řráínpm šimotem a bůmčtnou mob:
Iítbon foufmenomce na wýchodU od math; (šít-íme obtzšenč bo jebnotp
přiměfti fe fnagií.

Stanowy očbíctwí fw. Čyrilla
.t.

a Methoda.

účel bčoietwí ím. (inrilía a llíetbcba.

Dedčctwi žamýssli péčí wésti o šwedeUi Iibu Inoratoňe'bo, iařebo náš

čaB pošabuje; o amebení wssestranné, a wssak na gáfIabu wiry řatoííďé,
š ropIoučeníní toffeíífe' politifx)

<..2

prcftřebfn fn Dcfažení účeíe tebe.

1. Gpiíomání a \ovbámání hííí), a íce neien múbrabně nábogen=
skych, Uébrž můbec mgbčlámateínpd), a fbucbomním potřebám měřu naffebo

probíe'bajícíep,

žwlásstě paf bčíepiíu, mnčpifu, pognání \oIaftí, přítobn,

řemeíeI, otín), atb. J \ogábmonpď) ípifeď) obíašena Bnti má 13115
obrana,
nebo utnngotoání ptambp něřtere' řatolíďe', jíšto fe obpot čaíoioó botpfá.
2 (Saíopiíp a mííelíjafe' Iifh) běžne, Drgánem bčbíctmí fm. (Spriíía
a ímetboba bube progatím „.SanB jebnotp řatoííďč. "
3 SBřebmčtpančťeckě,k p. obražy a gemčmibp (mapp) _atb.
%. 3. 3ří5ení bčbictíoí.

1. špoluúbem bčbictmí ftáti fe můše každý, kdož ga febe ieben'fráte
ga wždy poIoŠí 10 (,I. fíř.
2. Kdo wssak témuž, úftamu 100 gf. ftř. menuje, pomašomán Bube

ga fpqugafIábateIe, a obbtgí 4 mptifh) gbatma
3. Kdo jebnou namšbn ba 40 SI. fkř., Dube těbog uftamu ípquúbem

| tříbp, a oBbrgí 3 \optifřp; fbo 20 gf. fiř. položí, ftane fe fpquubem
||. tříbo, a opbrgí 2 \oaítíffp; a fbo 10 si. fíř. přifpěje: Bnbe spolxl:
ubem Hl. tříbp, a nom-gi 1 xpptiff gbatma.
—4. Řchole, celé běťanftroí (miřaríátp) oíabp, fltípatnp, fffoh), tobinp,
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fpoIfn) atb \pfiupuií bmoináfobnpm přífpčmfem bo fpoín3affábateíflmí :: m
nabřečene' tříbx). Spoji:li fe paf man3eI 6 man eI'fou fmou w jeben to;
Iífo 3áflab iebnobu©á o 10 3I. flř., mpbámaít fe iím fnibp toIífo do
úmrtí prmníbo. — alb—.)paf úmrtí ípoíuonba přifflo úfiamu tomuto me
3námoft: 3ábáji fe meíební p p. bu©omní paftpřomé, app úmrtí tafomě
tebařei ústawU topo, třebať i přímo pofftou, o3námíti ráčiIi. Bodobněho
o3námení pííemněbo 3apotřebí jeft, kdykoliw fpoínoub nčftert) ButSkwyšssi

dustojnosti mpnifl, aneb fe jinam pťestčhowal.
5. Ra3běmu \DDÍIID, bopInčním 3áfIabu n wyšssi tříbu poftonpití.
3aífle=li tebt) ?. p. ř ptmním 10 3I. opětně 10 3I. Ftr., ftan'e fe fpoíuf

oubem ll. tříbp, at.
nebomoíuje

1). — Nwssak ípohwubftmí poftoupíti jinému fe

6. Každý pťistUpUjici táčí3 ime'no a mífto přebpmání fme'fm, iafo3

í bčfanfhpí neb mířariat nimi.
7 Kašdý fně3, čten) jeft oubexn bčbictmí, Bere na fe'be pomínnoft,
nebo mněftett) ben oftámn) ím. apon'tolů Cyrtlla aMe:

[\ub me slaonst,

tboba fa3boročnč rou3in' mn'i ímatou 3a wssecky 3íme' a mrtmě ípquoubt)
botčeněbo běbietmí, a Dube Ii libo a lnošno, i iínou mffi ímatou 3a obrů:

cení nátobů ro\panfE:)© ob jebnotl) cítfemní obíoucenpď), fterou3to pobo3=
Uost jífič řa3bt) mětm) fatoh'f moramfh) fpqu fonati neopomene.
8. Bemčelí, 3a ftete' něťbo \vřIabeft' běbiehví učinil, tak iařotí, jen3
na ímttelnč pofteíí nejméně 10 3. ftř. 3a Tebe bčbictmí obřá3alí, fiámaií
fe oučaftntňni bu©omní© miIoftí m přebeffle'm číer 8.1měnoman1)©.
9. Bprámu

bčbietmí pomebon ní3epfaní fně3í, fteří fe E\)It' :) 3ří3ení

tohořo fpolfn 3a bůIe3ít:)mi příčinami uíiebnotíli,
nebo na Bíí3fu přebýmají.

a řteří3to bUď m !Brnč,

10. Sent:) mábor má pomtnnofi, čtmrtíetně, aneb bIe u3nání P. T
pána fiatoih), i čaířčji fe f©á3eti, a o tom, čeí)o bp 3apotřebí bylo,
to3í)obomatí. Wýbor má prámo, počet oubů ob©á3ející© bopIniti nebo i
to3mno3iti, awssak neiinaf, Ieč fmtoliďúmi fnč3í1ní. — Naopak ale
11. Ra3bt) oub bčbietmí má ptáme, pííemne námrbi) ímé činiti, a
přaní ímá projemvmati botčene'mu móboru, ftet\)3tv při fwých fbromá3=
bční© 3amá3án jeft, ie ímčbomítč m úmabu bráti, a hle ní©, pořub
potřebno a profpčífno jen, íe 3a©omámati.
tboba,

12.- Wýbor pomebe mn'eďx) 3áíe3ítofti bčbietmí fm. (Sprítla a Me:
a flo3t' fa3botočnč fifřem počtp o půíobení a činnofti íme mě=

řejnoíti
13. Kdo te'mu3 bčbíctmí obětuie práce ímé -— Iítetní nebo uměíeďe'

——o[\br3í
na m \)1Iomnou

3áboft

I)onorár pobIe' móbmnvfh', obn'ítnv:

íh' a bůIe3ítofti ípíín íměbo', o čem3 wýbor uínbef pronefe

S.Av.1\h)čc'wání fnčí) a fpifů
1. D to3eíílání řnčf), fpífu a jin—.)cí)
přebmčtůbč- .;.uíllnvx)bámqm)©

pofiará fe mábve

2 Wsselřké bopííp

'

ftram)

fnčí),

pcnč3 a přebmčtů iins)© činčně

2'

'
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Buňteš obefíÍám) .pob ňtmou: Na (N. St.) ftarofiu bčbičtmí fw. Cyňlla
a Methoda w žBtnčJ'
W Brně na ben fm. Wťta, patrona českěhoi morawského 1850.
Frantissek (šumí, profeěfor tbeoíogíc, starosta
Nobert ŠUderja, fapIan při totálně fatbebrálním, tájemm'f
EdUard Statlíť, řapIan u fm. Maťi Magdaleny, poflabníf
žBenebí'řt Ruíba, bucbomm' fprámce to ocbtaníteínč, icbnatcf.

thatm' \m)bot:
Wiktor Šjossat, pteIat klcisslcra Najhradskěho.
Lwaik Ttdl, řonftfiotní rabba a bčfan \o Dujegbč.
Bedťich hrabě Shlďa:Taroura, řnčg,círřemní m Brně.
Gúnter Kaliwoda, profeéfor.
Dr. Beda ibubi'f, profešfor.
Matčj Bsocháška, profesím
Toxnáš ibtocbágfa, řapIan u) _Smančicíd)
anntřssek Skorpik, dUchowUťípráloce u) $vbbalícídx
Jofef Tčssik, Iofáím' u) Sloí'tfz'amě.

Tomáš Šimona,

Iofáínj to Romínč.

Siří (Slota, EapIan w Žeratčcčch.
San šBih), řapIan m Zťdlochowtcťch.
San Fáborský, řapIan m Žťdlochowtcichl
Bedťtch ©CÍBÍCI, fapIan

m Dujčgbč.

FraUttssek žBoímon, rebařtor „Hlafn
Karel Belinfa, faplan .m LťssUč.

Dodatek

poťádatele

falenbář.e

jen. fat"

u) iBrnč.

Fiuto íme pobalí \ogátněmu

čtenář—moufme'mu fčanomv bčbictmí ím. Cyrilla a Methoda, úftamu na
Mormoč přebftlešítébo a ga naffid) čafů nutně potřebněbo. ÉDůIešítoít
toI)oto bčtšctmí pro wssechen nárob, a profpčífnoft ieí)o pro každého fa;
tolíťa ínabno pogná, kdož Uadžmč:xťlté promolání a přípoienč pramibla
lebo optambomč moáší rogumem a citem fmóm. Rbofoh'm fe ftanc fpqu=
oubčm bčbíctmí to'[)oto, ga maíou občť pojíftt' fobč a bítfam ho:)m gnačné
má!)obn) na cele) šimot, a bobrobiní, ftetág to buchu Iáfh) Kristowy aš
ga btob ——bo šimota buboncíbo saíabují.
Za Šimobvtí ímébo Dube každý ípquoub boftámati fniín) nábožeUské
a poučné, fterc' 5aji1te' i jemu & jeho milým bčbícům mnoí)é potčííem' a
poučení siýtatt hubou. ——
Dbfub pochážťona nemíímamofta cbíabnoft ná=

Boščnfřa, ftcrá ga nan'ebo mčfu bobuš eI ncgříbřa ji; i n) takowých robí,
nád) a obcích na oči ftamí ímutnc' plobn) ímé, jenž, fe 11119.qu neIáífa,

nefmotnoft, ůpůrnofi, nepoqun'noft tobičům, nemágmtoft,
neftřibmoft,

Icníto'oíi, bejřimofr,

a můbec netogum mífex

Branný?
Soto iebomatě owoce, řtm'š pohrámá Blaho robin, oBcí,a
nárobů, \oí'te toIířo na onom ftromč, fteť) fe nagúmá „newífímamoft
nábošenífá,
" a 3 ní \m)d)obící „ztexočta; " o prambč této přcímčbs
čili fe mušomč neimoubřeiííí wssech mčťů a nárobů; o prambč té jíou
&'gafíabateloloě bčbíctmí ím. Cyrisla a Methoda Uežwratnč pťeswčdčeUť,
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a umí, ,a fmatou potoínnoftí fnaou, a nuceni upřímnou Iáífou k bra:
bětuu nátobu fměmu, obbobIaIi fe f tomu, abl) š miíofří Božť toítoucí
nebegbečenítmt' mffemo,uě obbíchi, a marně bIabo to nárobu ítoc'm íít'řilí
a upenaňouaalí. Be paf tonbátoání fnčb uábo,euířt)d) a jinať Jaoučnód)
tafě icft příbobnou ceítou k cíli tomu: bot'á3aíi bncbom bc,e wssi obtíše
Dbfub pocbá,e[a n) minulýd) bobád) onna nábo,enífá boríuooft, a ,bo,=

noft i Iáffa mc mífcm obcotoáuí, to Iíbu naffeln motamFém?—Dmffemf
ji, čaš tebbeiífí íátu o íobč k tomu napomábal; ale mnobem wíce jefftč
meltfá ííía bobr!)d) nábošenfřzkf) fučf), , ftcrt)cf) otec ,a bIouí)\.)cI) toečerů
a to nebčIí i uae ímátef bítfám a čeIebínům ftot)m přebčítaI, a not)?IábaI,
a ta? to„um iíď) oímčtíonaaí a írbce sslechtil Diwiti f_enutfíme, čtouce

me starých futbád) měftífod) a obecníd) n) boílební můIí me,í jinými
mčcuti bítfc'uu obřá,au\.)mi čafto umoí)o to„ácuód) fníf), ftetóď) fobčmbčční
a to,uumí bčbtcotoc' naícc má,tli uab oftatní ftatft) ,bčbčuč. NyUť wssak,

,Iáíftč toěfem minut!)m, ftmc' bobte' řnibt), robin na,míce wymťšely,a
Uowých přeb 50 Ic'tt) nebnfo, a po„běií jící) robáci naffi, B nčftetámí
říbfómí ale oton'em d)\oaín\.)mi to:)tuínťmui, nefuponaaít. Ba bob mino:
mějffid) paf bobu,e[ i to uátobu nan'etu fíouaanfřěm ji, tařě tot)d)á5eií
ua fmčtlo fuífu), „a ftete' fskoda retuše \o\)_f)a50toatí, an fe iimi naíce po:

fa,ítt, ne,“ naptcuoítí apoučití 1nů,e. Wssem těmto ucboftatfům a nebo,;
něčím B pomocí Božť čim bál tím \oíce bubc moci tonboměti Uasse dčdčctwi

fm. Cyrilla a SJZetboba. Gboluoubotoč bčbíctuaí fto. Sana Nčpo nutďc'bo
na Elka„e, 1ichžto,Bobxl bíft), na žbloramč jeft hodit,) počet, ,aitítč ,
míaftní ,fuffeuoíti ímé baií nám na tom oquInč ,a Mambu, ,e ťu'tamu
tařotoe'bo melíce jeít ,apotřcbř.
N co, mám říci o bobrobíuírb bud)o\oníd), ftcr\.)cb fe boftánaá mffem
ípquoubůtu bčbíctmí naífebo? Ra,bt) 'fnč, fbofuoub (a jí, nt)uí jeít jící)
na 100) bc'ře pomínnoft na Tebe, fa,boročnč jebuu mfft' ftoatou občto:
matt ,a tofíecfo ípoluoubx) ,imčt mr;tmč tubí, při muoba ftcd) mífí ímaa
tých bubou fe moblitbt) fouati ,a fa ,bébo, fbo, tuto nepatrnou pcnč,ítou

obět bol polo,íí na oltář cíthoe a míaftí; ba i na buboucuofti baíefč,
fot) íuab jí, & ímui botomfotoč na přcbfo ímé ,apomenou, bube fe bas
mátfa iejíd) mnobonáíobnč obuotoomcti G míloftí Boži ua oltáříd) ob
fně,i, jen, bloubo po náš bubon pracotoati na \oínici SBánč.
Romutolim tebt) ,áIe,i ua bucbomníc'bnbofted), co pocbá,eji,e čtení
nábo,euíf\)tb fučf;, fontu ,áíe,í na bob.c'1n toucbotoáuí a utmrgeuí me
míře íamoípaíuč ímód) bitef, fbo, jařo Jarmo) fanlíř „uá melífou cenu
obětí neibta,1Tíd) a neřnnato\)d): tomu bána jest bčbicttoím ím. Gorilla
a Methoda fráíná příle,ítoft, nudných profoěcbů uab\)tí. ——'Ba peut',c
fbčbtctmí měuotoauě bubon fc fntl'u) \o\)bámatž, info, na ftanotoád)
pomčbíuo; tafc' falenbář tcuto ji, mvtiíítčn jeft , mně, těd), ftcrt), meblc'
jinód) fučí) fa,b\) íboíuoub \\o \ofíecbeu ,ínaot ínaůi fa,boročnč bubc

,bátnta

boftátoati.

3e pobnífnutí uuííemu Wáxt Bňh bobtčbo popřejc ,batu, betoně
jíme boufali, ——aíBobu bífx), neříamalí n'me ít; neboť íotnaa [\qu pro:“

22
moIání B mt©u položené w nátobu Uassent šawžnělo: ibneb ffutfem bo,
kázalo meIeBně dUchoweUstwo a něfteří ;, Iibu Uasseho, ge š námi fou,

hlasi, že jím žalože!ti běbictmí fm. Cyrtsla a Methoda jeft meImi mítanc'
S upřímnou radosti řIabeme tuto mgácná jména tě©, fteřt' obe bne
žaložeUi nasseho dčdictwi,t. j. ob 23.í1)p11a 1850. až do 23. řmčtna
1851 ga fpoíuoubv přiťwupílí; umogujeme P. 'i'. páru) 11101110qu11)tom
pořábfu, jak BpIí wkladky ímé učinili.
!IBeI 5135111
Nločš Wolf,

farář \n SloUpU,

dtoecese BrUěUské gatímů

„
„
„
„

Jofef Wefelý, fapIan m Semnici
Karel .thšeI,fapIa11m£D?írvfIamě
leam Špaček, fapIan m !Bateíomě
EdUard Stuchlý, bu© íprámce m

„
„
„

„
„
„

San Bilý, kaplaU m ŠíbIo©omicí©, binec.éBtněnffě,gatím
Zakob Brhel, fapIan m žBobimíně, „
„
San Fáborský, fapIan w Židlowčcťch, „
„ gatím .
íšrant <301111011,
fapIan mžBrnč, reb „Hlan1ed.kat“zatml
.RateI Ranbuě, farář \n Dbíčtomě, binec. šBtnčnffě
.
31111Jěamtánef, fatářm Smtamomě, „
„
.
San Nedoma, řapían m Náměstř,
„
„
.
.Ratel Šmidek, fapIan m Hnstopečř, „
„ gatím .,
WiUceUc Sanah'f, abminifttátot m žmííoticí©, binec. 910111.
Karel Gabťer, řapIan u) Ždcintcťch, binec. SBtnenffc' .
WiktoriU Nowák, fapIan w Kassawě, binec Dlom.
.
Zakob Brocháška, fabían m íBamIomící©, binec. Br .

10
10
10
10
10
10
20
10
1.0
10
10
10

Frant. ©uífíí,profeffortí)eoíog1emSBtne,ptm111umrtmu

25

SDioec. BrUěUské

„

„

„

„
„

DUst

.

„
„
„
„
. .
„
Malých SJřarífumfá©

I. stť.
20

„
„
„
,

.

žBán ScbastiaU Kubinek, roIníf w Blažowtcťch,

10
10
40
.
20

binec. iBrněnenffč

10

!Baní íšrant. žlBamerfomá,m
mbomamsabvbřeffá©, žaxx
'manš. íBetta

10

Wel. Wán WinceUc žBaIfam, “fněg,círřemním SaIuBě, bíoec DIvm
„
„ grant.-581111063,řapIanmSiíemm'cí, bíoec Král. Hraderké
„
„ QBácIam Šůátíh), fapIan m Nowé Wsi, binec. Br.
.

10
' 10
40

S.Bam' Q—šíconota©tu©Iífoma m Kťižanowicich, ga celá rob, bioec. 581.
2135111
Jofef žBatta, toím'ť me Wotčně, binec. BrUčUské . .

20
10

Wel. áBán Bedťich (Měla, fapIan m Duiegbě, binec. Br. gatím
„
„ BeUeš .RuIba, bu©. íptámceino©1an1telnemžBtnegatnn
„
„ Zofcf .banáf, fapIan m Qomnící, binec. žBrnčnfře'
žBán MartřU QBIašef, tomatgč peřařířó m íBtnč
. .

10
10
.

10
10

Wel Bčm FraUt. Swejda, bud). fp1amceme3batne binec. DIom.

10

281111íšlotian RyssáUek, tolníť m Nižkowčcich, binec. BrUěUské
.
šIBeI. 5135111
Jofef Swoboda,
bu©. fprámce 11) 91131011).Divec. Br.

10
10

„

„

QIntom'n Hasla, kaplan m Síuřane©,

Banť Marča KUbiUkowá m íBIašomící©,
Důst. Bán Frant. HolUb, běřan a farář m Námčstč
Wek
„ Jofef Newolka, fapIan w Náměstč

„

„

10

„
„
„

„
„
„

10
10
1-0

,

,

[. ftř.

Wel. Nán WawťiUec BalUda, IoťaIm w Hartikowicčch, binec. Br.ž
'10
„
„ San GrUš, fapIan m Bawlowě,
10
„
„ Tomáš ©ím5era, bu©. fprámce w .RomínčUBrUa gatím
10
SJčatči .Sjajvííčef, řapIan w Bisterct u BrUa
. . .
10
„;
„ QIntom'n Žiwotský, fapIan m SBm'hici, bioec Br
.
10
„
„ San Hawliček, kaplaU me Weťké Mešeťiči, binec. Br.
10
„ _ „ Josef išoItíB, farář w Borkowcmech,
„
„
10
Zofef Hájek, farář m MťrotiUě, binec. DIom. . . . .10
íBán QIntonín Boprach B manšeífou imatií, m LoUčt, binec. DIom.
10
Wel. Párt antonín S'enoď), farář w ©tra5fu, binec. BrUěUské .
10
„ Rare! DreI, fapIan m Rameníci
„
10
!Beíebůítoim) sDán Wtktor Schlossar, pteIat malbtabító ga ceIó
“fláífter, jakožto prmní polomíci k žakládatelstwi
. 100
Sebnota řatolícťá m WodiwiUě, bíoec Br.
.
. ,
20
Wel EBán sEm-mein „SBJ—cia,
fapían w TUťaUech, binec. Br
„
„ San Qšeneč, farář me Welké Benčicč
. . .
S.Bc'mSofcf Horák, pobunčáť ge Sobissek .. . .

.
.
.

.
_
.

Wel. žBán imatěj Sebííčfa, fapIan m Rřtenící©, binec. Br. . .
Dům.,
Ludwik sm, ření rabba, bčfan m Duiegbč binec. 51%.
Wel.
„ NUtoUťU Nowák, fapIan m Bíbáni, binec. išítomčříďě
„ San Roříneř, řapIan m Dfonicí©
„
íBán méntent Wrána, familiant u) Řečkowieich, bioc. &%
.
žIBeI. SEán ištant. ©fotpíř, bud) íptámccmSBobbaIicícb, pročatím
QIItom'n ©íreř, bud). fprámce me Wladtslawě, binec. Bt.
'!
II
I!
II
San Dnbříííeř, bu©. fptámce m Bossowteťch „
„
Il
!!
Síří ©Iota, 'řapIan m Žerattcťch, binec. íBt. progatím

QIntom'n
řapían
m Litomysslt
Sebnota „ fatoIiďá
m ©[amí€,
©Ioupníci
m Čechách
., . m ČSe©á© . .
*Na Sofer" Dmořáf,1olníť m Siřiřomicíd), binec 932. . . ._ .

10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

Wel. BáU Jofef Brabec, "faphn me Welkš mag: ;;:i, žoec. SBt.

10
20
10
10

„
„ QIntonín íBeneŠ, fapIan m Ručímč,
„
sBani Qínna Rubicoma tiíčtmttíánice ge 3abobteí£ u 93mm
„ ištantifffa ámacefoma, boípobpnč 3 .Eomína u BrUa

10
10
10

Wel. PáU Nmbroš

„

.„

„
.
.

ÚŠDIJČÍÍ,farář m Mtkulowčcich, binec žBr.

San? eíař,

farář rn SDbrqu, bíeec. Díom

.

_
.
.

10

.

.

.

10

„
„ Sofer" s„I.“aíefa,fapIan m áBtumomč, binec. DIom.
Důstoj. EBán Siři Wrba, bčfan m Klobonkách, binec. ŽBI'.

.
.

-.
.

10
10

Wel
„ grant. KožeUý, fapIan m Smtamomč, Divec. Br. x .
Wan Maria Nčmcowá ž Wacanomic, bíocc. DIom.
. .
.
Důsto1.WáxtWáclaw ©tříš, atciťnčg,a bčřan me Rřtiná©, binec. íBr.
Weť. SBán RateI Wagnex, řapían me Kťtirxách,
,
„
„ Frant. ©eifett, farář m Rcíšanomč, binec Br. gatím
„ išrant. Mysiim, Beneficiat m ©Iamřomč, binec. Br

10
10
10
10
10
10

EBán Cyrřll Rolek tříčtmrtníř w Dražowicich,

10

„

„

24
EBán íšrantiífef ©rac, čtwrtm'f m Bodbťešicich, binec. Br.
Ziťi Rtejčt'ř, tříčtmttníf w Bodbťešicich,
„
„
5,13cmiDorota SBIabonofřa 3aTTman3eIa
'
Martina mčíffana mSBtně
Wcl. žBc'mTomáš Elšrocbá3fa, řapIan w Zwančicich, ptmní befttínu

Bratrstwi růšencomě m Boťeticich, binec. Br.
.
žIBeI iBán Sgnác WUUU, řapían n) MUteUtcich, bíoec. Br
.
EBán Zakob .skachlik, roíniť w Rominč, u Brna, prnmí polomici

Wel. Bčm Stard Músler, fapIan w Řimowč bíoec. BUdějowsté
„
„ SDominíť Uhlik, abmínifttatot m ŘešUowtcich, binec. Br
„
„ MatoUš Šimbera, bud). fprámce w Stťižowě,
„
„
ašán Wawťinec Slawiček, mpměnťařw KUťixUč,zň1-man3. SBatBotu
![BeL EBán 'išrant. Marffotnfřv, řapIan w Zaromčťicťch, bioec. Br.
„
„ Zofes SwačtUa, bud). íptámce lv KoUčssině,
„
„
„
„ iWatěi $etníca, buď) fprámce m BťešUťkU,
„
„

„
„ Jofef Simonu), fapIan m iDtobdně,
Dústoj. Mm Frant. Jídla, fonftfř. rabba, bčfan me W. žme3eříci
žBán QIntom'n imám, majitel přábeínp me Wel. £D?e3eříči,binec. Br.
ana. SBčmRaul Belinfa, faplan m LissUř,bioec. Br . . .

„
„ Peregrin deržálek, fapIan u) Dražowčcťch, bíoec. Br.
Banť Maria Matná 3 Rnprechtowa, binec. Br.

Jofefa .Routná,
žBán Jofef SekantUa, fe fon

manšeífou, íštantín'fou 3 RUprechtowa

„ QIntónin (ějottmaíb, fe fmou manšcífou MarkytkoU
„ QIntom'n SekanUa, “fe ímou manšelfou Sobanřvu
áBaní 91mm !Bttníčfoma, 3a T manž, íšrantiíffa
.žBán QIntom'n Gottwald, 3a T robiče íštantífffa a Wtktortt
„ mntonín BoUchlý íe íwou manšelťou meponnucenou

„
„
„
„
„
„ San Gottwald fc ímou manšeífou Rateřínou
„
antqnín žBoucbh)3a . FraUtisska a .Rtífřínu ©tíce
„
.
„ Zakob Mťkssik, familiant 3 QBínobtábfů B manš. JosefkoU
Bani NUežka Eblaničťomá 3e Báfřoma, binec Díom.
.
„ Jofefa Blámaíoma 3 ÉDoIopIa3,
Wel. BáU Stabat ŠUderťa, řapIan při fatbebtaí. foftcle \n BrUč
BáU Sofer" Gaja, tolm'f 3e Bahnaífomíc, G matfou ímou, 3a 1
WeUdelan Gaiu, binec. Biom., prmní polomíci
Důst. SÚán Ratel mbttig, funí. rabba a \mceteftormfemmatt 581
Wcl
„ Frant. WaloUch, fapIan \n Hostýmč, binec. Br
Bratrstwo tůšencomě me fátnofti %:)ítřiďě
.
%Bán áDlatě'j SDtápaI, třabIec w íBtně

Wyfoce bůfiojnt) EBán Wáclaw

.

.

žBeiTína, infuI. fanomníř a t. b.

11) íBra3e jakožto prmní pětinu
SB. Terežče meowa, hospodyně m áBta3e .

.
.
SBán Zosef Dwoťák toIm'ť u) Jtťikowicich B man3 Rateřinou

10

Wel. Bán San (Sbmeíičeť,fapIan m Klobonúch, Divec. Br.

'lO

3I.

Sebuota fatoííďá m Žeratřcčch pro řnibomnu fffoIní, 1. polomici
&BeI žBán išrant. Wysiočil, bud). fprámcem Dunajowtcich, binec. 233“
Důst
„ Matěj Swoďoda, bčřan a farář m Bystťicť,
„
„
aBán Sram. H:abowskú, rohu'f w Baskowě, bíocc. DIom.
2BeI

„

SBán QIuguftin Lyfek, řapIanm

,

s„]3affmvč, „

(Sbuarb .RatIif, fapIan a ím. Maǧdaleny m 23tně

„ íšrant. Česska bud; 3ámeď6 m Zťdlochowtcich bioec. 2312
sBán Zosef mein, 3ebm'ř m Žťdlochowťcťch, binec. Br. .
.
Dčlst. sLán San mojeř, běfan m Nowém Hradisstř m Čechách
“Bán Sofer" Sysel, maííteI Domu m 23tnč . .
Wel. NáU 21ntom'n Guben, fapIan m Sšuíčí, bioec. 23r.

íBán ištant. Ginoboba, bobinář m 23rnč
Wel. Wá:t Safob Wrocháška,farář m Starém Rousilwwě, binec.Br.
WáU MartiU Šmerda,šmanželkox: sonw Slawťkowicťch, „
Dňst.

íBán

Zofef .Rneiíí, bčfan 92010069b30mfť1)m Čechách, 3a
ímou ofabu
. :
QBeI. íBán gan Sanouffeř, 3ámeďs) fapIan m Tťebičč binec. šBr.

Nejdůsioj. Shin WaťeriaU Jtrsik, kanink
m BUdějowtcich ptmní čáft.
žBán Dnbřei

m 5.131a3e,a břskUp

Kachlik, bomřař m .Rmm'ně 11 23mm

funí. tabba, bčfan a farářm Brněžatťm 10

SDůftoj.sBárt Jchichwrr,

Seba (žminenci .Ratbínaí, arcibiffup Díomouďa) 3a imbatnu m
íemínáři
Wčmowé Nugust a Sgnác, rytíři 3 Sleumaílů pro fffoím' I'nibárnu

m Klob
oufád;
Školni fm'báma m Řimowě, bíoec. ?Bubějnmiďe' .
<.Bc'mEDřattín Ronečm), roIníf a ftarofta m Grummíři Bman3elťnu
„ Jofef Kostťtč, roím'ť n) GrUmwťťř, binec Br.
. .
„ Tomáš 23enbáf, s manš. 2Imwu 3a celá rob, m :)?o3brojo;
micíc'b, bíocc. 231

2BeI. Elšáu „Rax-elDědek, hui.

.

.

íptáxnce m $1áíomě,

gsm Soíef Čech, š man3eIfou MariťwMor
“Baní 2Ine3fa Formanowa,

binec. 231

Kynicich binec. 231:

čtmttíáníce 3- Jímm'na 11 23mm

Dňstoj Wčmgrant. Rtegler, fonf 1abbaamrarm2€yfterci u23rna
sBárt íšranf. Nmbrož, majitel Domu m 23rně
.
33111301.SSánSJIuguířin Ríomffu,'foní. taiemníř afmářfatíycb. wBrUč
Wel. Wán .“Imnáš *.Bobíaba, favían m Čennené Řečici m Čechách
íBán Matěj Malillťa, fopač u) 2Ralo=€tarmicícb fe ímvu manš.

2BeI. írán Karel Faulhaber, faplan m Dbičtomě, binec. Ur. .
„
„ Nlotš 2356111, 'fapIan
Šlejmenomam)
fně3—m 23tnč .

ro Nečkowčcich. binec. 23r.
.

Wef BáU Josef ŠBaIcax, fmář m ČcrUiskU, Divec. 23ubějomífc'
Qtobina íbána Sana Hosska “) iBrnč, prmm' polomící
Škosa m TelUict

.

.

.

.

.

.

.

26
3I. stť.

Wel. 213án QBíncenc íšormánef, farář to SBranforoicídy, bíoec. Br.
„
„ (grant ašapáčef, farář to Tikowicťch,
„ _ „

„
„

„
„
„

Stěan Štětina, farář to Rří3ánomicíď),
„
Qíntonín Harrer, farář m MiloUicťch, bioec. SIM."
San SonUp, tapIan to Gloupu, bioec. Br
. .

10
10

.

.

10
10
10

Ba 1- %[otíaná Stejskala 3 íBíftetce, pro3atím
.
žBřiftoupení toIítá fíoíooutntjd) mu3ůro, robin, fpoIřů a btatrftew
k dědictwť fm. (Smith a Methoda, ftere' fe to tař ftátťe' bobě Eglo ftaío,
ieft neifhočlejfíím bůfa3em, jat profpěffmj a potřební) jeft úftam tento
nárobu nafí'emu; jíme přefměbčení, 3e to Buboueím faIenbáří, m ftete'm
táfe' eeíotoční počty oBecenfííou složi \oóbot bčbíctmí tobo, bubeme š to,
mnobem mčtn'í řabu nomč příůouplód) ípquouoů mppočítati, a je bo te'
bolu) tařě iínpmt fm'ímmí obtaboíoátí.
ábro3atím máme toIiřo jebno je:
bíne' piání,fte1e' 3áIe3í na tom, aby) fa3btj, fbo3' pocbopuie \oěf náš a po
třebnoft malnčbo ro3fíoětu bčoíctmí moramfříbo, netoííto fám 3á fpoíu:
ouba pi'iítoupií, netu—3tafe' imám piíbu3npm a přátelům \očc tuto m;:
ítočtIiI, a je t“ přiftoupení přímčí. D meIeBne'm burbomenftmu cbomáme
m nejínubffíd) útrobád) floyd; iifte' a neříamnč měbomí, 3e táčí fámo
příftoupením 't běbíctmí BIabonoíne' 3ámčtp náííe pobporomatí, 3e bube
prácemi ímínm Iíternímt činně o účelu úftatou topo prácomati, a 3e me
fáonstech úvod; o to3ffíření jeho občtímč pečoroati Dube.
Ze m Bifřupftroí DIomouďe'm a \o- íeíterfřc' Čechčt aš- bopoíub ptmní.

promoíání naffe neuaIngo obIáfu 3áboucíbo, iařo3 3 prmníbo íe3namu
fpquoubum
\oibno ieít: připočítáme 3m[á|Ttním poměrům čafoí'opm,
a tomu, 3e běbíctmí ím Gorilla a žDíetboba bopofub nemobío \oífabt) me
3uámoft plímebeno Bptí. Dbě tpto příčím) a přefá3ťx) š mtIoítí Božť
npní jiš přemo3eno a obůtančm) jíou: a tubí3 nám ínáb m'ťbo ne3a3Ií,
3e pěftujeme m :'oBě naočjt fnašnou, 3e přiítupomání ť bčbíetmí fm.
(Spríílá a žDřetpoba ftane fe bojněm'ím 'fe cti a chwale 28031 a fu Mapu
nároba náíTeÚo fíomanfře'bo — fu Mapu čaíněmu i toěčne'mu.
Red.

ůftřebni Íebnota tatotíďá.
K nonapm úftáíoům, jenš pom|taíi na Morawě náfleotem 3átona
fpoIfolonííw, počítáme te'3 jeonotp fáto'líefč,
a sice ůftřební jebnotn
řatoIíďou u) BrUě,a jebnott) filiální na menťu, jen3to Biebnotou úftřební
n) Dtatrífe'm ipojení jíou yeIítoš Ipi'fat aš bopoí'ub „ítanomp"
ie
bnotp úftřební nitbe moeřejněnp nebpíp, Doufáme, 3e fe mffem fatolíťům
na SJZotmoč 3ámbččíme Bběíením ftanom tčd)to iafo3 i „jebnacíbo řábí-,"t
ínab i to jebnotád) ftItáIníd) Bubou fobě 3e ípifům těchto moci pw febe
něčeho topBrati, a nárob náš po3ná 3 to!)o činnoít ;_cbnot fatoítďóď), a
přefmčbčim fe o jící) profpčnnofti jeíítě wíce je fííi'íti a pobporo=

matt babe.
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Stanem) ústťedni jednoty fatoIiďě.

$. 1. Wýžxčam a účel iebnotx) fatoIicťé.
RatoIiďá jebnota ieft fpoIef náboženfft), Beg, wsselikých žáměrů a
hra!) politíďód) — Ílčeíem iebnoti) fatoIicfe' jefř: 1 Dšimománi a filmi
fmatč, fřeffanffosfatvliďč wiry meči řatoIíťp mn'eď) ítamů. 2.11íťuteč;
ňomc'mí činně Iáffx) k BIíšm'mu, apčfřomání mramnoftí i cnofři 6 ožwlcisstu
ním obíebem na mgběíámání dUcha, a na mramné fslechtěni mládcže
wňbec, přebe mfíím paf míábege ganebbaíč; wssechUo to wssak m meged),
jez mmnčřuie poslUsseUstwi nejbůftoinčjííímu paj'tóři biífupomi pominně.

$ 2. Brostťedky f uffutečuční účeíe tohoto.
a. UstUi poučomání
Břígomání řníbáten.

me meřeint)ď)

fchňškách jednoty

fatoííďe'.

——

b.
„Hlaš

—— (:. WydáwáUi
a ]Tíření čaíopifu fmc'bo:
jebnott) fatoh'cfč. — d. BafIábání a pobpotolvám' sskol řcmefls
niďód), a pro mlábeš chudoonU a nemvmaíčanw. ——e. Břígomání.
fpoífům Dobročinnýd), jafošto obmčtmí jebnvtx) fatoIíďe'.

$ 3. Báfabt) činnofři jebnotb fatoIicfe'.
WssechUa činnoťt iebnotx) fatoIiďé muíí toIifo bucbem Iáfťx) fřeíťa11=
ské, -a tubíů Duchem míru a pokoje ošimena, a mimi níšábm)mi fobčcz

kýmt a žtsstUýmt ínabami řalena býti. Wročež má fe meči mífemi fpo
Iuoubt) jebnotx) fatoIíďé gaóomámati fmýsslelti Bratrfře' a ítogumční ne:
tun'eně Cokoliw fe ob iebnotíimcům jménem jebuott) pobnifá, můše fe
toIiEo B pomoIením přebnoftenftma a m!)thu fonatí.

S- 4. PothUostt

a máma ípquoubům jebnotx) fatvlicfc'.

Každý fatoIíř, ftcrt) jeft fpoíuoubem lebnotx) fatoh'ďe', Béřc na febe
pominnoft, m ofrefn ímém, t. i me ímé tobinč, a mcči podšixčzenými
swými ptamě kťeskaUsko:fatvíícfc' fmýssleUi a obcomání I)otIímě mohou:

getí, ošimomati, pčftomati a ssiřitř —

Kazdý fpquoub

paf má mámo,

námrbi) jcbnoh) fatoIiďe' íe tóřajt'cí činiti, a sice Dub přícmnč móboru,
buh“ úfinč přeb aneb po fchňžkšch jednoty katoltcké wýborltčkům pří=

temným.

$. 5. žBřiiímání ípoíuoubům bo iebnoti).
Goluoubem— jebnotx) fatoliďé ftámá íc fašbs) boípčh) fatoh'f, ftera) fe
me schňzce ob fpquouba nčfterčbo ftaroftomi přebměftí, a ímé jméno,

051)in a staw bo íečnamu ípquvubůw

gagnamenatí bá.

s. 6 WhstoupeUi ípoluoubům ), iebnou).
SpoťUoUdexU jebnotx) fatnIícfč

přefiámá

moInč mm'toupil, b. kdo fe proti ftanomám

B!)tí:

a. kdo fám Dobro:

jebnotx) fatoIiďč I)rubč pmz
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míní, a napomenutí mvbvrem baučbo sobě nemn't'má; c 'fbo se mcřei:
uc'fyo přeftupfu bopufu'. W pádechd . a c.. togbobujc móbor.

č.Schúžky 1edUotykatoťickě
Schůzky jebuou) fatvh'ďc' jfou bíIeut řábně, bííem mimořábuč.
a. Schůšky řábue' obbvmaií fe pramibeluč bmařráte ga měííc m ne:
bč'Ii nebo me fmáteť po obpoíebníd;

službách Božich,

což. se m pťrdcháu.

žejici schňzce oguáuu' b. Schůžky miulořábnč
mohou i u) kxatssi
lhutě starostoxl fmoíám) Butt, ubá=Ií fe f tomu příčina bůíešítá

5—8. Spojeni

jedltoty liftřební š iebuotami fiIíáIuíun'.

Swazek jebnou; ufířebni 6 iebnotami fítiálními pěstujc a utužuje 11"
bopííománím můbcc, žwlásstč paf botagomáuíut mgájemnum, přebflábá=
uuu uámrbů m Záležitostech jebuott), íbělománím těch mčcí, :) nichž fe
bylo me schůžkách iebnan,
mubígeuim k čiuuofti fpoícč'ně wssech iebuot
katolťckych fufhuečňomáuí účeIe mmuěřcue'bo, jakož i každoročxtim fješdem
bůmětnífům wssrch iebuot fíIíáIníd) m Brnč.
'

S—9. WťedUosteUstwo úířřebu'í iebuotu

katolické.

žBřcbnoi'teufřmo úftřebuí iebuou) fatvh'ďe' sestáwá ge starosty,

podstarostň,

a lvubotu,

ůuěboš

bmou

fe potřební obBoromě a uřabomatelě

mýmolují

s. 10. Wolba pťedUosteUstwa jednoth fatolicfé.
SIBoIba přebuoftcnftma
obecně

na

jcbuotp

fatoIiďě

Děje fc me schůžce wsse:

cela) rv'ř.

3—11. íBomínuoíii

mujbotu.

£!sz501" šelmou; ťatoliďč má pomíunoft,

každých 14 buš íe íduíšer'í,
potřebně mčci jebuott) fatolicfě fe táfaíící m potahu bráti, a mčtífiuou
Dlafů o nich rožhodowati. W čele mubstu a celé jebuott) fatnlícfě ftvjí

ftatoua,

fteróš ě jebuatcíu aueb š jinumi móbotuífp pobpiíuje mífes

Iife' pííemnoui od jebuoh; úftřebuí muóáýejíci.

S 12. “jmění icbuotu fatoIoIic'fč.
Bwlo Im máti, abu fašbá jebuota "fatolíc'řágříbíía fobč poflabnicí,
ž Uisz íe potřebu jeií guptamomalu. Do poflabnícc této ífíábaji fps:
luoubomé ímé bvbromolnč
přimčmfu, (\ sslcchrtnť bobtobiucomě ímé
baru. „. Ilftřebuí jebnota fatoh'ďá m Bmč má fmm poříabnícc této
pofIabuíci
fpoIečuou, guígto fe ;,apramují mulobu mífecb jobuvt fate:
liďucb- fe tófajíu'; a tato pomítámá 3 bobromoluvd)
vříípčmfů ípolu=
oubům wssech iebnot fatvIíc'fud) ua íDtotamč, jakož i jinud;

Dobwbíucům.
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s. 13. Čtenistanow.
Tyto ítanomx)

jcbnott) fatolíďě mají každoročUěw té fd)ů3cc me

řeině čtení) Býti, řbs) přebnoftcnftmo notně zwoleUé úřab fmůj naftupuje.

Jednaci ťád Uskiedni icčnott) fatoliďe'.

l. SestaweUi máboru.
s. 1. Wýbor moli fe me fchůzee maIue' Iiftfx) \volebnímí
Kdyby
nčfbo žwywolem;ch moíbu bo mvboru přiixnouti nechtěl, neim 3iařéfolim
míčím) m wcc 3- m))boru wystoupčs, pťicháži na mífto je!)o ten, jcnš E\)I
Dií molbč nejmíce I)Iafů obbtšeí; k tomu fonci 3313namená fe po wolbě

m:)boru pět nábrabnífů na tom pořábťu, jař ftťtt) 3nid) mice bíaíů měl.
s. 2. Buvolenv mábor moli bneb tě!)o3 bne opět Iíftťami vacBnímí
3e íebe pťednostcxxstwo,t. j, ůatoftu, bma pobftaroíh), 3apiía.te[e, bma
iebmteíc, poříabnířa, ličtomnířa, dohlťžřtele fffoím', a oftatm' úřabomateíe
potřebně. Nowě 3moIeněmu starostowř obem3bá íc bneb pečeť iebnott)
fatolíďe'.
S. 3. Nowá moIba o3nánu' fe bIe přcbpiíům 3áfanů
úřabům.

botčenóm

ll. EBMDinnoftí móbotu mefmčě.
$. 4. 533an občómá pramibeínč kašd!;ch 14 bm' ímé porabx), při
fterócb3to fa3b3') mýborníf přítomen b\.)tí muít', Ieč bu) mu mtom příboba

neobflabná přefágela
s. 5. Chce:Ii kdo m porabád) m!)botomvd) qumítí,

muíí starostu

o Homo pošábatí, bIc pořábfu ftanometlčbo fe chowati, aspťsse nemíumítí,
aš 51) na ně) řaba přima.
s. 6. Každý jdestpomínen, napomenutím ftaroftomám fe pobrebomati.

Ill. D schůžkách 1edUoty řatoIicfc'.
S. 7. Kdo B)) cI)tě[ me schňšfách jedxtoty řatoíiďé

řečnití, muíí to
Buh mc máboru, Buó přeb íd)ů3fou ftaroítomi ognámiti, ftets)3 má mámo,
togbobomatí bíc okolnosťč a čafu, má Ii kdo řeč ímou míti.
5.8.5113)th
má 11) ben schňzky nejméně čtmrt bobina) hřeb a po

íbtomá3bění fpoíuoubům jebnott) fatoíiďc' u) íáíe pohromadě B!)tí, ab))
fašb) ÍPOÍUOUDímé přání a námrbi) jemu přebnáííetí mobí

IV. D jebnofIímýď) úřabed) m))Bm-omúd).
A. Staroíta.

S 9

Gtatoůa

wssem dxlchoinm

jeft bíamou iebnott) fatolíďé, jefi obpomčbnó

i swětskýmmt ..)noftem, a tubí3 ncfmí fe be3 mčbomofií
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jeho ntšábná mec pobnifatí, a fašbt) fpíB 3 jebnotp FatoIíďe' whchážejiei
muíí vb nebo fpqupobepfán a pečetčn b\)ti.
g. 10. Starosta fám wssak temně [\eg, mčbomoíti a bez, mčtffím)
m:)óotu o fobě ničepo gapočt'natí neímí.
$ 11. Starosta ímvlámá a říbt' mffelifc' schňšky řáb'ne' ímímo:
řábne', maíně i mábotomě, pečuje o žachowčmi pořábfu m nicí), konči a
togpoun'tí ie.

5.12.©tmoíta

přijímá nomé ípoíuoubx)do jebnotp fatoíiďe', fteií

fe od fpquouba něftete'bo iemu na gačátfu fchůšky přebůamíti baií, po:

báním ptamé tufí), a mórofem tímto:

„Sá Wáš přijímám

me

ime'nu meíffete' iebnott) fatvliefc' ga fpquouba. "
B. .večůaroftewč.
s. 13. EIB"nepřítonmoůi ftatoíh) Béře na tebe ptmm' pobftaroffa,
a m nepřítomnoftí iiď) obou brnír) pobfiatofta úř'ab ftatoftům fe wssemt

prámp a powínnofimi.
C. ouíešitc ffi bomácí.

Z.14.Wšáležitostechdomáeich

íiojt' starostowč from m)!mru meíměé

tafe' žwlásstč a jmenomítě náíIebuiící úřabomatele' po Baťu:

1. Bapt'íomateí,

ftetóš &. me fchůzkeichmaínóď) i wýborowých

gápiíx) obftaramá;
— b. mííecfx) nome přijaté ípohwubp bIe imčna,
obydli a stawU do kUihy gapiíuie; c. archtw iebnotp řatoliďě m pořáořu
(DDM, a 41. na mpbibnutí starostowo Iiftim) wsscho bulbu me fcpůgz
řád) čtámá.

_

15. — 2. .Sšoípobář jebnoh)
a ogbobu fíuč číIi íáIu , m němšto

fatoíicfe'

pečuje o čistotu

fe fchčlžky odbýwajť;

—- ofřatámá

fmčtío a topení; — mvfaguje Doftům příóogím mífta.
D. Sáležitofti žewnitřní.

s 16. Sehnatelftmí

jebnotp

fatoíicfe'

——Bemnítřnígci:

Iešitoftí jebnotx) řatoIiďe', jmenomitč bopifomání k jebnotám filiálním a k
jinám ípoIřům, 'ř liřabům i íouftvmpm ofobám me wěcech jebnot Tato:

lickýchfe tt,)řalíeíd)obfřarámaií bma jebnatelome'
múborem gmolení.
$. 17. Sehnatelomé, jíouce oubomě mpboru, jíou ža pobnifánííwe
obpoměbni xx“:arostowi a mýboru,

Beg jehožto

wedomostř

Uičehož přebíe=

bráti nemohou, ne'brž, toIiřo š ním borogumční jebnaíí'; tubpg gapotřebí
ieít, abl) piři každé schůzce mpbormve aleípoň jeben 3,-níd) přítomen E\)I.

s. 18 Každý iebnateIítmím mppotomew) ípis, am) platnem nabyl,
muíí ob obou jebnatelů pobepíán, a ob ftarofh) pobpííem a pečetí íimr:
gen Býti
s 19 Jelikož starosta me jménu m:)boru a celé jebnoti) řatoIíďé
ůřabům m ťašbe' boBč ga wssechlw iebnání obpvmíbati muíí: maií je:

bnateíomefmvugmíáíftnífnipu „áBamětníci
tolíeťe',"

úfiřební

jebnbtp

fan

me řtere' fe pofiomně gagnamenámají mííeíife' bopifp od nicí)
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k jebnotám filiálním nebo lofobám jebnotlim\)m a fúčabům mobototoč,
jařoš i wsseltké obpoxočbi, botagl) a

jebnoh).

nálegt) úřební

atb

to gólešítoftecl)

Rnílm ta má řagběbo čtmttletí ob starosth a jebnol)o mobor:

m'la, pokaždé gloláíít' !? tomu mčene'bo,

momc'ma Býti; při této přílegitofti mají

úřebnč oíroěbčotoc'ma čilí mihi:

wssechUy ormopiíu)

(originálu))

'óronologiďl) jpořábane' ftaroítoroi je obemčbati, Hen); je u) archin jeb=
notl) řatolíďe' uloší.
$. 20. Sehnatelomě po lašběm čtmttletí přebflábají m\)Bot11počet
fwých mz)lol), jichžto íumma je jím tale' na šáboft co úbrnlolox) penis
megm) čtwrtletnč 3 pollabníce foolečne' mpbámati můše
Wsseltký nabs
bmef nebo žchodek (neboftatet) o buboucím čtu'rtletm'm přcblíbání je

\omomná.
s. 21. Sehnatelům oříbán jeft na pomoc erpebítor, jen; obftarároá
»oíítu; \o\)lol)x) posstoin
přebflábá.

sobč gcjména gapifuje, a čtmrtletně móbotu

E. ]chlačníttwí.
S—22. SBoflabniei má potlabníř
to!)botu
mlaftm' tníšfu pollabm', ho níš mfjelife' přijmt)
pobrobnoítí gapiíuje, co; talc' účtomníf, botučítel
pobpííem jmóm to te'še řníšce jel)o botmtguje.
$ 23. Kdyďy je Dollabníl'omi obpomčbnoít

obbowěbnó; má fmou
a mobání Beg balfíícl)
nebo mpbíratel peněz,

míbčla B\)tí příliš ob:

tíšnou, příbá je mu móbotemípolupoflabníř.
$. 21.11ctommf

jebnotl) latoliďc' webe l)lamní účetní řníbu po:

't'labnice Domácí i ípolečne' , aloífaf řašbe' ogxolájff. žBobolmč \oebe počtt)
:) wssech mfjubl) pťtjmech a wydčmich l jiným účelům jebnotx) latolíďé
m těše lníg—egejmena.

s. 25. Se::lt fbe \ogbání nějalěbo gapotřelví, obláíí je to \oóboru,
na jeho; íxoolení účtomm't pííemm) to!)řag 6 pobpiíem jm\)m bá úřabo:
m'ateli botčeněmu, jen; peníge tt) potřebuje, abt) je ob pollabnífa při:
jmouti mol)l; příjem tento, jat“ š mtcl)u pobotlnuto, m fm'šee pořlqbní
pobpííem fmóm oímčbčí.

s. 26. Na loncí fašběbo čtmrtletí problíóí ftaroíta řnífn), a pob:
pííuje je 6 bmema m\)l)orm'f\) Dolašbě ť tomu fonci ob to!)laotu fcbmálně
gmolen\)mí. Shledané wýsledky ognamuje ůaroíta
m nejprroe' pxťssti
schůžce m:)lmtome', a celoročně me fchůžce \oalne , což, je tafc' bití Bube

buň uxoeřejněnímw „HťasU jebhotx) tatolíclé,“

Dub slmájj'tními

gprámamí celoročními

s. 27. ělu'tatele'
obemgbámají pcníge pro fffolx), a fjim)m
účelům jebnoto latoliďe' íbítane' Doflabnířomí,
což tento i š učtoma
m'fem, tagu) roe íme' lníge gapííuje.
je obpííu e.
1:

1

S 28.

W lnišce pollabní

íln'zatel tég

F. Šfolftwí.

iBroftřcbfem t boíašeílí účele jebntott) fataliďe,

„ftanoroácla“ Š 241 woflomeno,jeft „gallábání

jařoš toe

a pobporomáuí
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sskol řemeílníctóď)
3íteI\)

t jiUých, “ ftetě fe říbt' \\ fptaroují bobIís

ob mýbotu k tomu 3moIen\)mi

1. NedčlUť sskola řemeíínícřá.
$. 29. SkolU řemefíníďou narofftěmuií bíamně towaryssowé, míabí
mífttomč, (\ učennící \' Dělníci wsseho drUhU, kteťť fe moúou mpřá3ati
mvíměbčcním 3e 4. třím), nebo píícmnóm bomoIením, 3e )"fou íproftční

od ansstěwowánč ffřoh) opafomací a croičení ťřeíťanfře'bo.
s. 30.
.Ra3b\) \\amfftčmomatcl fffoh) řemefIníďé \)Iatí

mčííčně

6 ft. fiř., 3a ftete' boftane potřebná papír, péra \\ infouít , qumfo čili
tušfu fupuie íobč fa3b\) fám.
s. 31. We sskoleřemeííníďc'm\)uču)e íe \\ábo3enftmi,
čtení a

píauí, ptamopííu, počtům, fteílem', 3emě=a Dějepíiu

náto Máma,
a jiným potřebným přebmětům w obou 3emff\)d)řečíd),
a sice učíteh), )en3 fc k tomu m\)3ab\\)í dohližitely
we jménu )ebnotý
fatolíďč. — IIčiteIomé měnují n'foíe řemeflniďé práce ímé 3 lásky fře:
ffanffc' 3barma; anebo fe nčfterc'mu 3 nící) \n pábeď) frontobvčejnáď)
ob řatoííďě jebnon) bámá )ííh) plat.

S_-32 Boťádek a bubnu), \v \\iď)3to fc mvučomatí má, uftanox
maji fe na nám!) íboru učitelfřěbo me wýborU )ebnott) fatoíiďě ble ořoíz
nosti čaíomád).
s. 33. W čeIe fbow učíteííťčbo fřojí )eben 3učiteIů nábo3enftmí

)aťo řcbiteI

fífoh) řemeíInícÍé;

w obou )a3\)cíď) přebnáííeí,
učítelffěbo.

kdybywssak tolifo )eben

34. 2233\)[\ot)ebnoh) fatoIiďč

moh' 3e íebe boblí3iteíe (\ bma pob:

dohližitele moh) \emcííníďě, řteří w porabáď) učítelfřáď) přítomní
mají, alu) mohli m\)bmu \\áIe3ité 3ptáu>9 o sskole pobámatí.

S. 35. Dohližitcl

učitel

jest tento řebíteíem a náčelnířem íhoru

[n)ti

ftn'tá pení3e 3 příípěmfů n\čííčníd) a Dobro:

moInód) bo 3mIá1Ttní ímé poťIabníce pro sskolU řenmiíuíďou,
\vebc ím'
3\\>Iáfítní počty, řterc' íe čtmttíetně \n\)Bmu přebťlábají, a starostoUi
bmčma wýborUiky pobpiíujč ——Slamíítěmomatelc' fffoh) řnneílniďé \n\)=
malují 3e ftiebu fměbo 'řa3bowčně 3mláíítní pomocná odbor, feftámajíci
3e čtpt oubů "f rufoum boI)I\'3íteIe, tito paf obiřmámají potřeín) fffolm',
mají fmou 3Iáíffní řní3řu účetní, fterá čtwrtIetnč \\ přítomnoftí stmosty

a ůčtownířa )ebnoh) fatvliďč B účtmni boblí3iteíom\)\ui fe potomnáwá;
oBo)e počh) ob wssech fpoíečně fe 3'ťouííejí (\ pobpííují.

s. 36. SBři fbirfáď) na fffqu řemeílnicfou má bof)lí3\'teI bma 3- na:
míftčmomatelů fffoh) této m'í fobč, \\ bobrobíncomě 3apiíují příípěmh) ímé
mIaftnotučnč bo ťm'í)\) fffoh) řanefíniďč
S 37. 3 poříabnícc fffoh) čmneííniďč 3apramují fe \vííe'life' potřela)
pro fffqu: )ařo3 jíou: ffřolní řní[)\), \v3orf\) fu freííem', papíL, \'nťouft,
péra, (\ w pábed) fto\\\oí)\)če)n\)cí) \,\Iat pánům \\čítelum.
s. 38. We fffoIe řemeflnícřě obhámá se fa3boročnč ,3řouíffa měřejná,

fu které fc namfftěmomteíě bobwmoínč boítamují
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2. NedělUi fffoIa pro bčmčata.
S. 39. NedělUi sskolU bimči namfftčmnji bobromoínč fínšebnč ofofn),
a můbec běmčata žc sskoly nárobni mnfionpíč, nebo sskolU ani nemu
wsstěwowawssi, jen; fe ivnfáši, še nemaji pominnoft, n) téže babě na:
mfftěmomati sskolu opařomaei a cmičeni f_řeffanfře'.
, S. 40. Botťebh sskoly nebčlni pro běmčata m!)brgnií íc bobrman!
nými Dřífpčmfn) — a n) neboftatfu jící; 5 pořiabnice úftřebni iebnotn

fatoIiďě.

'

'$. 41. UčiteIome' pro nebělni íířoIn bimči mušabnii fc sklšze má;
bormfi) jebnoti) fatoIiďč.
S. 42. WyUčUje fe n). náboženfimi, čtení, píani, a počítání, jařeš
i w jináč; wčdomostech potřebných.

S. 43. Z wýborU jebnoti) fatoliďě mnmolnje fe bobligitel

a pub;

Doblíšitel,
iimšto k rufonin bá fe gláíffní obbor g, bčmčat nbra'ng'v.
S. 44 SDoinšiteI íbirá )přiípčmfi; bobtomolně, webe ímé účtu), je;
čtmttlcině přebflábá majbotu jebnoti) fatoliďc' k problebnntí a potmrgeni.
S. 45. Wýbor iebnotn fatoíiďe'pečuje oto, abl) nebělni ň'fnln biivčí
měla přiměřeného

dožoxxstwť.

S. 46. W nebělní fffoíe bimči můše fe. te'š fašboročně meřeiná
žkoUsska obbýmati, bnbonzlí toho ořoInoíři pogabomati'.
S- 47. Sebnota 'fato'licřá obftarámá potřeba) fífoI založextých, a pob:

Wruie ie profířebfi) mícnmšnijnii; tubíš i_cfi niajitelfpní mfíebo iinční
íífol teď,:io, fterčš bl) ji připabio tenftáte, kdyby ta onna sskola ob ni
salogená

inčIa ž jjaxkýchřoIim příčin přcftati.

'

3. Wcčerui íířoIa ím. :!Bincence.
S. 48.

leečc-rní ffťolu ím. !Bincence, jiš byla žaložila a m žlwot

umobiía, pobpornje i_ebnvtafatoíiďá příípěmfv, fterc' givíáíítni íbitatel
mcgi ípoínonbi) jebnoh) fatoíiďč íbirá, pofiabnifomi obmábí, a jen; fe
čimttl'ctně pánu řebiteíomi fífoín té obeingbáivaií.

.

G. línibárnl).

S. 49. llítřebni jebnota fatoIicfá má bmě řnibárnn. — 1. Doxxňáci
kuihárna ín'třebni jebnotn řaťoliďe' chowá fe m inííinoítecb, kde fe fchňšky

odbýwaji, pob íprámon ťníbárnifa,

fteróš webe fcsnani "\Pífed)fnči)

“ ÍDííů, mpbámá "řnibn čtenářům, jenšto fe něiaťáni ,gnámgnn WPIu'ČŘIŽmÍ
“DDDťDučí,ieboš jméno i fe jménem čtenáře íe žapisse; mít)/arm? prmmn
fnibx) přečtené opět nagpčt, i 5 1 ftejcatem ítř. fianemenmn od iebne
inibi) na 1něíic;mebe o příinied) těd) [n)č Šmíán'tni počtu), a obmabi
Wnise pořlabniřomi i_ebnnn) fato'liďc'.
' ,

$. 50. Ugnáái fnibárniť sa potřebně, nowých fněf) nafoupiti, osnann
to inýborn, řtei'ýš » řnibád) namršcnód) rosbobnie, a penigc na ně po:
maluje, i_enš íe u pořlabniřa mngbmiimií.

s. 51. .Rnibátna

íp vlečná

pro iebnoti) fatoiiďe' filiální po:

_sůíiámá se ícbtánef, m Uichžto po pabeíáti swažcťch fnčf) fe nalesá; na
fašbc' ídyránce přiložen ieít íegnmn fněí) m ni obíašenvrb a fchtánťa ta
3
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fe imám
ípquoubi)

míafiním číffem possle fe něřtcrě iebnotě siliálržť fe čtení pro
asi na tři měííce. SBD třecí; měřících ománu fe fia'tofiomí

jebnott) ňIiáIní, aby ji pvíIaI íoufební jebnotč ňIíáIní j'ebnateínngnln na:
gnačeně k tomUtéž účelu; a taf pořáb bále. žBo přečten! řněí) schraUsy !.
pofíIe fe iebnotě fchráUka II. a t. b.

,

'

,

,

s. 52. Gcbtánťp B fuíbami fníbarm) ípoIcčne mail jebnateíome
iebnoh) úftřební na ftatvfti; fteří je rogeíííají, a rogeíííánímegijebnorami
flh'áIními bopiíománím říběií.
, ' ,
s. 53. íšíh'ální jebnott) fatoIicfě fe mvgmou, aby na gřugem teto

fnibátm; ípoIečne' něčím bobromoínč přifpíwah), a nabotom, info; se,po:
bobnč Děje m úftřební

1 fr. w. č. obmábčh;.

iebnotč

fatoíiďc',

ětatoířomě

ga čtení

řašbě 'fm'fm na

tsyben

jebuot ňIiáIníd), nebo mel; pp. buf

choin mio pťťspěwky Iafřaroč odessloU ústťedUť jebnotě řatoliďe m SBrne.
Eim fe boftane jebnotám ňlíáíním toho profpěchU, Še hubou mocív taz,
kowých atoíiť fnčf) čííií, iicbš by íamí íoBě gaopatřitinemobím a úftrebm

jebnota fatoIíďá Dube š to, potřebně fníí)árm) ti,)to gaříbítí!
,
MUoho ždarU fe cti a íIá'mč Boži a na blaho Uasseho narobu
morawskěho!

W Brnč Dne 28. Dubna 1851.

wýbot úftřcbní jednoty fatolíďé w Brně.
íšrantin'cf

91 m 5 1“o š, měňfan,

st a t o ft a.

Frantissek Swob oba, mífir bubínářffg'),1. podsta r ofta, a ?. babí. fff—
řem.
Tomáš K e I 5 I e r, íouřtomú učitel, 2. p o b st a t o st a.

Bedťčch
hrabě Sylďa:TaroUca,

knčžcírf., jebnatel.

Benedikt Kuld a, buď). fptámce w ochranttelně,ípoíuiebnatel.

Qeopolb'WalUiček, úřabníf,gapíívroatel.
FraUtissekLiffka, třabIec,účtomníř.
Iomáč H 01115, majitel Domu, poťIabn

SofefSnbta,1nč1Tfan,1. dohližitel
ištantiíícřv (Sbuboba,

íf.

' ,

íífoíg 'remeflniďě.

obchodUťk,1. kUihárU íf.

'

'

Norbert (šetrný, ftejčí, 2. futbátníf.
Matěj _SDtápaI, tfabIec, fBírateI

pro mečetní

San N (3b d a, tfabIec, id);: n ábta

!)n if.

Sgnác Sreier,

ffřqu

ím. QBincence.

peřař.1. dohťťžttel při řřeft. cmičení.

Frantissek Wextlach, prňmyslnik, 2. dohl. při fř. cmíčení.
San Wlk, tfabIec, 3. bobI. “při kťest. cmičení.

_

iBonabcntura Bbura,
prominciaí ťIántera Mčnoritského, Direftot ssk. řcm.
Franttssek SUf ]"i I, profešfor tbcoIogíe.
Matěj Wrochážka, profeěíot Uábožexrsťwčna wyš. ghum.
FraUtčssek žBoimvn, reba'ftor „Hlafu jeb. fatoIiďe'L“

FrantčssekStoklaš,
miítr požlatnický.
Zofef Sřkl, majitel Domu.
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Wojtčch H tbíičfa, miftt foufeníďó.
San S [ egář, tfabIec.
San Euhtče f. hoípobář bomomní.
íštantifíef

QI11g u st a)n e ? tfabIec.

'

Sařoh R u žt čf a, tfabíec.
QIntonín BUč ef, měňfan.
Wáclaw

R eg,&č, tfabIec.

San Š a n c a poíftomní Iíftonoě.

Dchmniteína pro gancbhaíou mIábeg to Brně.
SBhIh bohh to nárobu naňcm fíomaníťčm, řbh míra Krtstowa, fmas
thmi apoftoIh Ghriílem a Methobem hIáíaná, thhoce řořenh ímé .mpuítíía
Do Ducha přebfům uafíích, pro ímou rhgou náhoánoft potoěítnh'ch; míra
jejich tha Šitoá, a proto tohbámala omoce fpaníle' a hlašitoe', jemu; fe
mhffímt' potomci ohbítouji ptámem. !bohíebmeš na lonechnh th hráíně
chrámu a Eláfíteth, ftere'š po mIafti naífí Morawské hhh) ghubomaíx)
jejich ruce, toebene' mírou a Iáfťou cínuou, jařomouš jebině *Bán a ©pautel

náš, Zežiš Rtíftuě, ža ptamou

a ífutečnou

míru a Iáfřu pomašuje.

QI to čem paf íe wěk mámě mínulh, a pofoIeni uhuějífí chce fotonatx'
přebfům fmhm ghošnhm? %Rouhamá o \oíthptágbná tuťa B ohamnou
fmělosti fáhía po těchto pomnícíd; ftorobámnč ohětimoítt řřeftanfřé, ghoříla
meitfh počet 'řIátherů, ftetě hhh; togtomilhm bomotoem \otoucnhch mob=
Iíteh a thhofhch \oěb, iařoš i outočin'tem chubim) — a ga th nám ga:

nechaIa meliřou íílu fágnie, treítníc,

SBohušeI těchto potřebí ieft, proto

šalářům,

že míra

porobuíc,

a hIágínců.

íeríIá

tohtmořuje

hojnoft ohhmatelům mo ímutné hubomh thto, a tohnutiIa potřebu Mich.
Nátodowé paf fámi mgbhchajž nab mnošíttoím těchto potřebných úůamů
nemílhch a nectnhch, hřebce mífaf pohoblně íebí to ttečínuofti Ucr,ožunmé
(: htobí fe čím bál \oíce to netcinoítí náhogenířě ga žkaženými můocí \očfu
naffeho. Ltd náš íIotoanffh otoffem aš pofub sachomal hotočft uáho,noftí,
fterou

fe fhoěh' přebfotoé jeho;

tohtoětraía,a apobohá
tohmřelěm.

aIe ghošnoft ta ga nan'ích čaí-ů melíce

fe nagmíce pIemám, jenž, hhh; hogůftah; po ginu

(ÍSíIt fnab bomnímáte

fe, že bych slowa ueprambn) hhí mh,

Uesl? — Ebřefroěbčtefe íamí! „Wita
bez, ířutťů mrttoá jeft!" too-=
Iá žBán Sečíš, a já nechci a ncímím ani o wlaš obbáh'ti íe ob tohtofu
tohoto! Nnže tebh, nárobe můj! okaž mí ífutfh ímé, jimi, hh íe iemtTa
wira tloá a Iáfřa trvá! -— —
Dmfíemt, neban fe očefáloati, aha) tafotohchto \oeIifách a slawných
ffutfům tho \oibčtt g, bohu) minulé, míra byla ututíána měřen! pťedchá:
gejt'ct'm, a tubhg ani omoce praměho a Dohre'ho tohbámatí nemůšc. Sloní
paf jiš áBán íBůh nebeífh ráčil mííoítímč pohte'onouti na námět; nasse;
Uyni jiš opět hotlitooít náhošenfťá prohougí fe me \oIafti naffí, proto
tařě očefc'uoati Re,; e i skUtkowé pokolenť nhnějn'ího hubou míti na fohč
gnómů; obětimofti a lásky kťefťansié.
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&Sřííešitofií, řbe bt) mobI nárob náš Morawský fmou šimon míru
bobročínnšmi ffuth) oímčbčomati, jeft 3a Uassich čajů bofh'; já tuto umebn
na příříab jebnn tafomon piil.ežťtost, o ftere' 3mIáíítč obcím fáše Domin;

Uost ímatoímatá, \\ farna moubrofř, aby je jí \oíj'emošnč chápaly; ba
řašbí) čIomčť o íobč můšc íobč \opbatnýd) 3áfíuí) m\)3íífatí.
Sfoutě téměř na řa3bé obci bčti, ftere' bnb ani robíčfno fwých ne;
J,\o3\\a1\), tcb\) íirotcí — buě robíče nehoěbomité mají, jenž, bobušeI íami
ne3\oebeni jíonce, \ bčtí ímé 3anebbalí. íDčtí tafomčto, nemocmičeně ani
to nábošenfhoí, ani mc čtení \\ \,\íaní, ba ani u) n\obIení, šijí obyčejně
jafo ta nčmá \mář Božť, pUstUoU čím bále \oíce, a b\jmajt' ne3říbfa obcí
\\ ceíe'mn ofoh' obtíšni Šebtotou, nebo nebe3pečni fmon prostopássnosti.
Sbec má netolířo 3áfone1n \oIábním, ale tafe' 3áfonem bošfř'ánt a
nábogenffpm pomínnoft ncobřlaonou na \obě, o taťonóe'to opnfftčnce íta;
\atí fe, ab\) neípuftli; a jfon;»h' ji; ípufftční, abz) 3-a \očaíS, \. j. í)neb
\\: mlabofti
ímé b\)l\' nam-mocní. Dokud obce tuto pominnoft ímon rábr)
a bořonaíc ncpo3naji, potub of it nchonoíí ani ro3ume1n fmčthjm, ani
ímobobou \,\tamou. — ,Cmfíemt' obce, bonneern) 3áfonem mlábním, ob\);
čejně pečují jať tař \\ \afomčto bčti ofiřeíě, aíc \n čem paf na.3\o\'ce 3á;
ieži péče tato? ——W tom, \\b\) \,\obIc tčIa [\Iaban \\ 3ímou \\e3aí)\)nul\'.
Qlle o buííi neímttduou nepečují, \\ to nebbají, jen;»Ií ro3mn jejidl) ne;
ooftatfem potratu) bncbonmí ,3\\Í)\)nč, \\ jeftli írbce jící) \,\\o cnoít \\ bob\č
ífuth) 3ccla ,3a1nr3ue.-9[ co 1\\.,3\\.\\i
\\áílebcf \oI)o? Dpníítěnec tařomt) \\ůe,
a G nun \oíte tafe' ne3naíoít .“Boím, nčwčbomoít \oc fmate'm nábošcnfnoí,
Iennooft, nemacomitoft, (\ \oíjeh'fá nemamojt; a \\otom tep'rm b\)\\.\c'\čIo;
_mčf tařomg') po \\.\,Tecben šímot i\oůj obtí3n\3\n ípquonbcm,
\\ čaftoř'ráte
\' metlon \o obci, 'fterá3 b\)I\\ jabo \o\)ď)o\1\án\' sanebbaía. (Sí namá ínab
obec pomínnoít na íobč, o bob\č \\.\\)ď)o\\\án\' opníftčnňd) fpoInonb-nm í\t\\)d_\
fmčbonn'tč fe ftmati? N ač In) tem) \oůbec b\)Io ipojení obecní? Br oč bz)
tem) neměli Iibě, ja'fo tmo\o\tc' ne1o3unnn', řa3b\_'\\,\ro íebe něfbe \\) Ieíní

jeíT\)ni obámati, \\ jenom o ímůj \olaffní Šaíonbef \,\ečom'ati? !)?nnajídí3
\oíjíďni Iibe'činnou Iáffou \' b\"31n'mn to jeben řtáínň cclef ípoutáni b\Šti?

D 'řb\)b\\je boh) naííe obccaleípoň Dobřepočítati
běh) b\), že jící) tafomt) ganebbanš

nančiín! B\vč;

a ne3mebem) člomčf nápotom

až do

ímé ímtti beíetňáte toli ftojí, ne3;Ii b\) b\)I\) na jebo bobu' mncbomání
m\)nan3\'t\' n\\\í\'I\).——

TU paf omffem naftc'noá otá3fa hrubá: „.Rteraf

a fbe

tafomč opufítčne' \\ jiš 3řa3enč bítč naptatoití

\ná

íe

\\ Dobře

m\)d)o\oat\'?
Dbčane' fami nemají ani čafn, ani febopnofh f m\)ď)o;
mání tafomčmn, tařc' jíon \o nebe3pečenfhoí, 3e bp ínab' : \\)Iaftní ímé
b\tň) pořa3íli Toe fpoIečnofn 3'f\\3ene'I)o (blame

nebo

běmčete opun'tčnčbo.

91 přece má obec pomínnoít na íobč, o jcbo \o\)d)o\oán\' je poůmatí,
neboť jeítIí3c bneb \o \níábí opnn'tčnč bítč napotom fpuftne, to mají
občané na íwčbonn'. ÉDítč, pofub \o nemamoftuí) ne3ařrní \\ negahmbne,
\ošbz) jeňtč namameno \\ \o\)d)o\\\áno b\jti \\zůše, (\ jejHí fe \'nfbo o jeho
Dobré \o\)ď)o\oání nepoftatá: teb\) ípnftne \\ 3řa3í fe, \n'foIno \oínou ímon,
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ale minou — brannou minou obce, fterá fe obci
má, ale kťestanské lcisky ani 3.1 má? 111ME

fřeftanfřou

Tomuj fe bá 3a naffefp mčťu m Morawť

a me ©[e3fťu \npůomčtí;

nebo pro tuto bmč sesterskě3cmč 3aí03ena ieít “) thně

pro

3anchanu

mIábe3“,

nazýx

nemá.

„opatromna

m ní3to íe tafomčto ne3mebeněDěti

přijímaií a wychowáwaji
Ustaw tento 3aíošcn jeft m tofu 1818. ob ípoIfu

pro fórum:

3 fá3nic

mppuíítčnč.

ftoupilo fe me fpolek tento, aby treítancům

ochranného
Mnoho sslechetnychmu3ům fe:
3 fá3níc propusstěnych fe ují:

malí, a jím nčiafe' 1111359mvbíebámaíi, In) nápotom 3c_\_enebgíi nuceni,
bo mód) dťiwčjssťch nebramofří 3abíbati, jívuce Úcgc wssť vafDině 113%?
ma). Nle tito sslechetUi mušomč přefmčbčílí íe nápotom o prambímoíti

starěho piislowi: „3e ftatc' ítromn) neI3e mice ofmbatí'h

a 332čemu

byl Jeniček namvfnuí, tomu Sanci tč3fo obhmfá, proto fe m
nab3míněuém roce Ufncsli, 3c 3an3ejí ocbranítelnu

pro 3anebbalou

mIábe3,
(151)nefffaftnc' bčtí tvto _bneb na 3ačátfum1)d)omámaíi, a j_eBus
boucí tčmčt jiftč 3ábubč 3 brápů m1)rmaíi.€taío
fe; přemno3í DDBtDbínz
com-ě bámali umbatnč bavi; ftomu foncí, aby fe whstawčl u Brna 3Iáffť=
m'

bům,

aby) fe k němu

přifoupiío

nčřoííř

měřic polí,

a tam

(11317fe

disky 3aneb5aně wychowáwaly me wssech mčbomofted; pro žtwot potřebnód).
Seben takowý bům ji3 stoji, a m něm se již, 15 cbomanců wychowáwá;
Učkolik ií3 wychowanúch baío fe na řemefIa
'

W ústawU tomto, t. i. m ocbranitelnč

učinil 3námó namířena/_

hrabě (švíbasííarouca,
fnč3 cítřemm', 3Iáíftní 3áflab, _3nčboš fe wypláci
fnč3, ft: ti; tu ústawU tom bydlť, a o učení nábo3enffč, iafo3 i o wycho:
mání mramnč bíteř těchto fe ftárá. -— Jest m oóraniteInč tafe' 3Iáííl'ní
učitcf, ftetá :) umučení bítef těch m vířamid; fffoíníd) mčceď), jařo3 i \ne

prácech polních, a 3abrabníd) pečuie; from tvím jest tu tafč ien'tč pobs
učiteI. SDčti opuf' rene a 3ancb5aíč me3í 8.31 14. rofem, ftere' bo úítamu
tohoto příiatn ifou, boflámají 3be ífatn, a celou únavu, a mmxčuií fe
me wssech wčdomostech, co Bx) jím m Šimotč prvípčífm; Býti mohla), na
Uáboženstwť, me čtení na m'aní, m počítání, m čtefícm', m 3emčpifu a

bčieptfu, jakož i me ptáceď; bomácícb a polnícb. Také 3Ián'tními miftm
bofřámají jiš 3bcnámob ť něía'fčmu řemcílu, ?. p ř ífemcomífčmu a frei?
čiřífčmu,

taf

3e již, nyní fami

vač

ífijí Watt) č 061111),i_e3 jim bříme miz

firem břifřří3em; bysy. Nawykajť tuto pracomítoíti a pořábnčmu 3imotu,
bc3 něbn3 m'fbo n'emůše íffaít'nóm fe fiátí, učeií fc m čiítotč chowatt ímé
mčci, a wssecheU bum, přibt3uií fe ť pčířvmání bobvtfa, a můbec ke míře:
[iftym brácím, jíď)3 potřebí ieft m 3imotu robinném a obecním.
Sfouf w ocbtanítelnč této bčtí, ťtere' me žlých okoťnosiech 3imotníď;
byly spUstly skoro menfoncem na těle i na buííi Sččfterz), maje buť ne:
to3umnč tobiče, nebo (tratím ic bneb m outfčm mčfu fm_čm, neuměl ani
fří3 bčíati, ani Otčenáš fe pnmointi me imám 9. nebo 10 roce, fb1)3
fem přiffel; coš Bp bylo 3 nčbn, kdyby 591 11) této opuíftčnoíti 3ůftal?
521jařá to muíí býti obec, fterá na 3fá3u taforpou ímčbo ípoíuouba d)!uba
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ně & Beg títu íyííbati můše? —- Některý, ífpatnómi přítlaku) ímcben,'_a
Božťch pťtkcizaňť nemalá, gapočaí cčšého statkU fc botóťati; a mítezíiš, fam
krádež člowčka přimábí? ——91 fřeífanc' In) moin gatmrgeíí'gůňati,
au

jeíftě malou obětí mohou mIabífa tařomébo přeb gíóm foucem odnáníti?
Nekterý jfa scela ganebbahj,

Butš ž bloupoíh',

butš ge glučí a mftíxooftž gaz

pálil, a obec tím umršena jeft m Uesstěstť htozxté. 92an
Iepífí, aby
fašbl; obec takowého zanedbalého (blame [)neb bíebčía bo wychowěmi bán',
a rábčii bueb _něiafou oběť na něho mvnaíošíti, neštíí nemífimamofti ímé
tafomým ňesstčstťm potah?
—— QI tař \oífíďni cbomancí m o-cbranítelně,
ifouce g, tožltčných mift Uassť mlaíří moramířě, bolí ucía sauebbáni; a
nhni fe tuto ke mffemu bobrému mebou. -—
Nemohl bod; omffem imám maácnám čtenářům ,gasté po'flábati, kdybych

slysseťjejid) námít'fu: „Zda:ťi paf tafc' ífutečuě
ta'řomáto
gas
nebbaIá mIábeš uaptmoiti
a íe Dobře wychowatť dá?„ ——
Sfem tomu \oelicc rc'w, Še počbgbnoft tuto uetoIiřo íIomx), ale přífíaox)
mýmtátíti mobu. Dóťanitel'ua již tři roh) jeít m šimotu; a xša ten čas
ji; 6 dwmauců iefř propufftčuo. 'DaIiť íc- na řemeíía, a po mffedpen' čaš
fe- Dobře chowaji, a n'u'ířříS nimi meImí fpofojeni jíou; "ba jj; uom' páni
mmťomě čaš ob čafu fc boptámají, gbalí In) neboftali učeuífa 3 oc'bras
nít'elmý; neboť jtž f; bogt'očbčlí oo míítrů jínád), še xbomancíu'xířamu tos
hoto jfou' wěrní, píItu' a obratní me mííeď) ptáted).
'
me'bobé toto bitů;, fašbébo Duc ráno i na mečct mo'oíejí íe % rufami

febíat'ómi ga fwé

boňtobiuce,

a .já jíem přeímčbčen, gc fe gar-ně po

wssechčU žiwot froůi mobIímaií hubou, an wěoí, gc b:) 5in bez. jejíd; po;
moci me gfágu pťisslk. Moj paf B!) fobě uepořlábql ga ffutcf pro mččnoíi .
Důležitá, je ta'“ přiípčl aImugnou ř tomu, aby bítě ganebbaíč a opuííte'né
Dobře bolo mnyt'óoibáno, a fffafínóm číoměřem fe ftafo? Na iejíd) mobIítBu
gaiifiě ŠBůb, bobťbtímó Dtec wssech í'trotfů a opun'tčnců, bobrobincům tac
formám hojně Usstědťi oboum! -—
'
SDomhímátcšIí Te, Iaffatot' čtenáři, še hossč tito, jíouce asi 15 nebo
16 let staťi, když fe 3 úfiamu toboto propoun'těií, žase bo ímébo Sóma:
[_ěbo nevořábfu

upabnou?

bále ieíftě o ně ftatá.

——SBofwíftc, ia'ť íe_ sslcchetltý

Godet

fpoíef

ocbtauno'

tento mgbíebá jílu bobtčbo, moubréíyo,

a fpoleblímc'bo mifřra, fteró garnágáu iefř, jařo otec o učeuífa tobo se
ftatati; from toho whžádá fe něja'ťá sslechetrtý mu; to onom měřič, fam
chlapik na učení pťissel, ga iebo poručníťa a pěftouna, abs; na něho
ddhližel, o učí bečomaí, čtvrtletně f řebítclftrou ochramléť,w fpolkxx o jeho
chowáUť íptá'mu bámaI, iemu potřebně ssaty žaopatťsl, a f tomu přiblí;
žel, abl) se Uepokažčl. Ba i za umučení pIat bámá fe ob úftamu mí:

fttům tafomóm, ftcři nemohou učenífa ga batmo bo učení mgíti; a tafto
zůstňwá každý chowaUec ochrarxčrelny bob boblíbfou a íprámvu fboífu
oótanuěbo
a; bo swé Ztetčlostt a dospělostť. ——
Z rud; bubon jcbenfráte občané bobní a ssfastUťŽ a C0 51) 3 nic!;

59% Beg modyománf'toboto?

To íuabno nbobnete ae ímé sfuífenoftia —

Nle owssem, lchko namítae fc otágfa: „Dbřub

paf fe ron; br:
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3uje15 cblapců to úfřamč, a 6 d)'[apců na učení? _ 23me
běI jfem Wám ji3, ge jílecbeiní ipoluouboloe' ípol'fu ocbranněbo

mají ftomu,

přifpís

a fíce ročními příípěmfv; from tobo jiní bobrobincomč

“fašboročně pofílají úfiarou tomu palimo, obilí, a jiné potřebo, a ta'fe'
pole k új'tamu ji3 přifoupenč pofibiuji cbomancům těmto netoíifo práci
a 3ábamu btoíbčífnou, ale taťe' čáítťu mzíšímx).

Nwssak,toá3eníčtenářomé!Debrauiieína

jeft úfiamemptoceíou

3em MorawskoU a ©Ie3jfou; i. j. 3- eeIě 3emě te'to mobou býti (pro,
3atím jen) d)!apci, (po3bčjí, Doufáme, i běmčata) bo ní přijati a m ní

mbcboioáni Qibi) úfqu tomuto ocbtaniteína lobbotočía, mují žwetss ena
bzm'; f tomu "fonci žamysli je, báaíi Eban Éůb, ji3 IetoB ítamčti brubaj
bomef, obět jebnu robim! nejmejš 15 ([)omanců počítající, co3 oi'oífem
melifzj mítíab po3'abuje. “Botiče—ba3wčtííeněbo úftamu
tobo wssak be3
bobiobincům sslechetných nifterať nebá fe uffutečniti.
Nasse fslechta, bu=
cboioenftmo, a jiní bobáči me. mějte omífem opět jafo jinbt) přífběiofi)
íme' 's—taboftí bobají.91íe
co; pat“ to nátobu nafj'em, co3 paf obce, co3

jebnotíimí občané neměli bt) iafe' něja'ťóm příípěmfem oučaftnómi fe ftáti
mbččnofti, to tomto i'íítamií přeb 3ábub'ou na těle i na buífi oc'btánčne'
mIábe3e? (Ši má jeí'jtč bíle třeífanítmí toíiřo me slowich ana ja3i)fu býti?
My \oíficfui jíme pobíe učení Rriftoma bratří jebnobo Dice nebeyTe'bo,
itbio obuíftčne' bčti jíou Uassč bratří; proč bi)d)om tebt) Btaboftí upřímnou

nepříípěíi k tomu, ab)) neubain \o 3á[)ubu? Mám bemíou bůmčrum Iib
náš

moramffó, pro jinou bobročinnoft 311511116,
še bubon nápomocni 'fu
měci taf bůIe3ítí. Sat miíe bubon wčtssi proftřebřoioěpeně3ní přeb tuřama:
ibneb bube je úfiam tento ííířiti, a paf bube, mífto 15 — 30 a 50
3anebbam)m bítfám a t. b. ípomo3eno.

Nechak je netobmíoumá nifbo, 3e nemaje fám toeIite'bo bobatftmí,
nemů3e patem) příjpčmef báti. Wcin KristUš i baIíř d)ubě tobotot), B bos
be.)m jibcem aImu3nou bam), na \oeIířou flabI má!)u.
SBtoče3 bt) mobl u) fa3be' obci \oá3emj pán ítaeoíta, nebo fbofoIim
jiná nějafou íbírřu učiniti, a ji i š peněz,—.)
jebtangmi na biteftora (řebi—
tele) toboio fboIřu a úftamu bo žBma 3aíIaií. Směna fj'íecbetngíd) bo:
brobineům mbtiífnou íe \oeřejně m nominací), a báin áIBánSBůI), ta'fe' na
buboucí toť 3aíe to talenbaři tomto; a cbomanci m oibtaniteínč bubou
fe bennč bmaf'ráte ípoIečně 3a ně mointi.
„Krom tobo ocbtaniteína jeů
úftam, ro nčm3io je bneb ob počátfu jebo romnoptáionoft nátobům 3em;
ských ímčbomitě 3aftámá, an to něm moučotoání bčje je iv řeči fa3be'mu
přiro3ene', a from tobo iaf'e' každý i to řeči brubě je 3bofonaíuje. D flepč,
a o btucboněme' bčti pečuje je cbmaliiebne na Morawč to ůftaioed) bos
tvčnvcb; a beti, jen;
míti robiče 3fa3eně a
buífi 3puftoífih), mčb)
Některé obce jí3

měli) to nefj'tějtí, br3t) fttatiti eobiče ftoe', anebo
nehoěbomitě—bčti, jen'3 3 příčim) te'to na těle i na
b)) be3 pomoci a be3 ocbram) oftati?
přiftoupib) 3a fpquoubt) tobvoto fpoItu, a bagbuif,

roční přjfpčmef; nemoblobí) mnobe' jiné obce tafě tai učiniti?
.vabt) obec něfterá tai učiniti cbtěla, anebo fbpbl)

' f
fbořofiío

froůi bat nebo fbítl'u m obci učiněnou k tomu čilí odeslatč chtěk, proto
'fIabu boIe ofoby celého řebíteífima, aby každý měběl, fam fe 6 bobra:

čínnoíií fmou obtátíti má.
Nyxtějssi řcbiteI, Urož. B. Baron WčdeaUU, ftert) 6 \beIífou oběti:
wosti o ústaw tento pečuie, mííeráb přiípčmft) mffeíiťc' příime, a je tafě
nominalni umeřejm'. Taktéž mobou přífpčmfi) mífeíifc' pofííán) Dútí na

pořábateíe faIenbáře tohoto, jen; íeít buóomním fprámcem u) ocbmniteís
ně, ob něboš řcbiteíomí fe obcmgbaií a umařejní.
Nejwwxlcslčjssť přam' mě iefř, abych, přebnáffcje prosím me jménu
mnobód; opUsstěUých a žanedďartých bíte'ť, ncgůítal n) nárobu
Uassem

Morawskěma Sťežstém„hlafem

Ředttelstwi

woťajxiciho

mor. Hes. ochraltného

treftníc propufftěně, a ocbtanite'ínx)

na poufftí."

ústawU pro fátanceg

pro mIábeš ganebbanu, jeíř:

SDireftot čilí řebiteI:

P. T. SBán J. U. Dr. Nsočš Thcodor Kalina,

c. I'. ftátm' žastupttel w

olomouci.

Dtrektor

žastUpU1ici:

P. 'l'. SBoitěd; swoďodUý Wčm Wtdmamx.

SpoonUdowé řcbíteIíima:
P. 'l'. žBán San emar, c. k. priv. meífoobcbobníť,pokladUik.
„
„ J. U. D. WiUceUc Malý, c.k. rabba obborní při generální
bitefcí pro fommuní'face.

„

„

San Dběraí, Redaktor Mor. Stát. Noth,

„
„

„
„

.) U. D. NUdoťf Dtt, mor. slež. gemífó abvořát.
Karel Bistor, špráwcc w tobotčím Domě, dozorce w odm:
niteíně.
D. EUgeU SchlexUlečU, mor

tajemníř.

„

„

..1 U

„
„
„
-„

„
„
„
„

Bedťťch, btabe Sylda Tarouca, kněž cítřemní
J. U. D de:ard Rafael Ulrich, mot. slež žemskýabrofat.
(Ebuarb thdt,
c k řebíteI okrchť koUUUišsewýbawnť.
F. WtUterhosler, fupec, dožorce m ocbrauiteíně.

„
,;

„
„

Gmobobnň S.Bán Wisleršdorf, ořrefm' hejtman w game.
Benedřkt .RuIba, bud). fprámce w ochrantelně.

žBán San Wácha, učitel m oótaníteíně.
„

San

!BeI'cI, pobučitel

„

slež. žemský abbofat.
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Rajhrad
básně od Frant. Sušila.
|. Proroctví.
Aj tam chvatem Method spěchá,
Z oka zří mu božská těcha,
O berlu se opírá,
A vždy dál se ubírá.

Spěchá ve dne, spěchá v noci,
Jako veden tajnou mocí;
Do Brna ho volá Pán,
By tam svétil Boží stán.

Cesta vede prostřed lesa,
Tam již schvácen k zemi klesá,
A nn dále nevládá,
Do chládku se ukládá.
Kolem něho lípy kvetou,
Květy sladké na něj metou,
A již rozkoš přelíbá
Duši jeho pohýbá.

Tudy vstává ve swé schráně,
Zvedá zraky k nebes bráně,
A se k chválám hotovi
Svému Spasitelovií

Prosba byla velevroucná,
] byl vtržen do budoucna,
A co u “vidění zřel,
Netajcně o tom pěl.

„Bude klášter tuto státi,
Rajhradem se bude zváti,
V hlankyt bude věže nést,
Řád v něm svatý bude kvést“
.,Okrasou on bude vlasti,
Potěchou jl v každé strasti,
Budc'on vždy přesporou
Svaté víry podporou.“

„Zřím ho jasně! ó jak zkvítái
Jako orel k nebi vzlítá;
Celým srdcem veselí
Se- v svém Vykupiteli.“

„A tam! ach slyš.dupot koní,
Mnichy zbožné vrah zlý honí,
Ach! jde příval nářeků
Od nešťastných člowěků!
„A aj! zas se nebe jasní'!
Zpěvové, slyš, lepohlasní

Přeradostnou koledou
0 vítězství z ust jim jdou.“
„Blah jsi! blah jsi! svatý dome-!
Plémě cností povědomé
K spáse celé Moravy
Tvoje stány oslaví !“

„Požehná Ti Páně oko,
Povzneseš se převysoko,
Po stověcích po světě
Pozříš v plném rozkvětě.“

2. Břetislav.
Ach Bůh dobrý budiž s námi! '
Zas již letí Madáři,
Asnad zbořit naše chrámy
Opět se jim podaří.
Smiluj Ty se Bože shůry,

Sešli pomocv naše zvůry.
Tak moravský národ oupi
Strachem náhlým unešen;
A kdož v čelo jeho vstoupí,
By_vrah ztad byl vyděšen?
Břetislave, statny' reku,
Není meze vrahův vztěku?
A již jede na svém broni
Chochol mocně plápolá;
Pavéza, meč, háv, štít boní
A strach metá do kola.
Vrať se, vrať se, zlostný vrahu,
Divokého ustaň tahu.
Však rek nežli táhne k boji
Na loupežné na supy,
__
Posilnit se spěchá v zdro_|i
S moravskými zástupy.
Aj! chrám Páně tuto kyne,
Pemoci v něm zdroj se řine.

Jest to knížat apostolů
Kostel starý v Rajhradě;
Tarn lid s vůdcem k Páně stolu
V posvatném jde pořadě.
Spas nás Kriste, uděl síly,_
Bychom zkázu vrahům zdíh.
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Dosloužil kněz občt svatou,
Břetislav vstát neváhá,
Chopiv dýku svoji zlatou
Přede všemi přisáhá:
„Vraha-li ted' zlého zmohu,
Vystavím tu klášter Bohu!“

Proti vrahu nyní letí
S moravským svým národem,
A již vraha tamo střetí
Na pahorku za Brodem;
Tož se v mysli statné vzmuži,
Tož své pluky slovem tuží.
Aj již tamto na Maďary
S celou sílou vypadá,
Řítí rázem v hrozné zmal'y
Maďarů se ohrada;
Vojsku sílu dodávaje
Prapor kříže mocné vlaje.

Již vrah pádí, již. uhání
Přestrašeným outěkem,
Již krok jeho nemá stání
Před udatným před rekem.
Od slovanské mužné seCe
Maďarů krev hojně teče.

Morava již vraha prostá
Smutečnou mhlu odmítá;
Radost jasna všady vzrostá,
A ráj opět rozkvítá, x
Břetislav rek v lesklém hávu
Zpívá s lidem Bohu slávu.

K Rajhradu teď slavně jede,
Kdež ho Pán byl posílil;
A hned snaž'nou péči vede,
Kláštera by docílil;
Když zdi- stojí velemožné,
Vede do nich mnichy zbožné.

3. J u rí k.
Již spí Jurlk ve klášteře,
Benedikta věrný syn,
An se s nebe anjel beře,
Do těch svatých samotin.
A to není anjel svatý,
Benedikt lo otec jest,

Stříbrné se lesknou šaty,
V rukou drží ratolest.

Juríku, můj synu věrný,
Nechť již duše neváhá,
Aj kraj pustý, a les černý
Bukou tvojich vymáhá.
Tam se ber, kde Bečva bystrá
Vody svoje vylívá;
Tam kraj pustý tebe mistra
Ku své spáse vyzývá.

Lesy kácet, vody hradit,
Pouště měnit na role,
Nelad duší lidských ladit,
To ti dáno v úkole.

Tedy Jurík vstává vzhůru,
Na cestu se ubírá,
Ale dříve v svatém kůru
K Bohu rucc prostírá.
„Úkol
Velké
Kéži
Tebou

velký na mne složen,
sily potřebí,
duch můj bude zinožeh
Bože na nebi!“

Již se s bratry svými louče
Přijímá jich žehnání,

*

Bohu pak se odporouče
Ku své práci uhání.
A kam mysl jeho svatá
Se svou pílí zavítá,
Tam žeň roste přebohatá,
A ráj Boží rozkvítá.

Mnoho roků již jest tomu,
Co v tom chodil podkrajl,

_

Půda, žeň, len a řad stromů
O Jurlku hláSají.

Moravan však, ach ten neví
O něm v hrubé tupotě;
A_ch kdy vděčnost přec se zje'i'rí

Ve člověckém životě?!

Odpusf muži láji vinné,
A měj naše povděky;
Z našich srdci nevyhyne
Památka tvá na věky!

4. Ondřej Rybešovsltý. (1175.)
Kdož tam před opatem klečí na kolehbu,

A své ruce spíná s prosbou poníženou?
Ondřej z Rybešovic, vládyka to statný,
Snad-li on se kaje pro účinek špatný?
Skutkův on si špatných nikdá nedovolil,
Ač že v bitvě tuhé mnoho vrahů skolil.

Bojoval on statné dýkou jiskrnatou,
Ale vezdykonal povinnost jen svatou.
Pruč tam tedy nice na kolenou klečí,
Jaká jeho prosba, jaké jeho řeči?
„Přijllti, Otče, statek, jínfz mě Pán Bůh daříl,
Mnohá jsem já léta podaren'mé “zmařil.“

„Nyní již tu dlouhou napravit chci vadu,
A svůj celý statek v obet Bohu kladu“

„Pro Boží však prosím pro milosrdenství,
Pi'ijmi mě v to Vaše zbožné Společenstvit“
Pokorná ta prosba pokorně z ust plyne,
Zbožný opat k němu s láskou ruce vine.

Povstaň, synu milý, duch tvůj jest nám známý,
Služ tu Pánu Bohu podle řádu s námi;
Bojoval jsi mečem, bojuj nyní slovem,
Novou láskou Bohu vzdej se v stavu novém.
Ondřej povstal vzhůru, přeblehým Sc oenil,
S proměněným rouchem i svůj život změnil.

5. Kumání. (12523
Černá mračna od dola se valí;
Blankyt celý v noc se hroznou hulí,
Blesk z nich rudý vyšlehá,
Plamen lesy všechny požeh'á!

Kumáni, to jsou ty mraky hrozné _
Zbraně jich jsou blesky zhoubovozné;
Kam jich noha dosahá,
_
Tam poušť bere vládu neblahá.

0 již plačte rájhradské vy "stěny,
Budete vy v krátce pobořeny;
rah „'vás na_ prach rozdrobí,

Necta jeho čest vám zhanobí.

Již jich vzteklé hurtem pádí lůza,
S nimi chodi živoborná hrůza.
Kam se skryješ klášteře?
Vlk beránka lehko routeru.

Slyš ten křik! tak vlci šeři vyjí;
Ples jich — sikot jedových jest zmijí, —
Chod jich jest dech chřestyše,
Hyne vše, co ret jich ody'še.

Hroutí se tam klášter v sypké rumy,
Padlých mrtvol vidět celé chlumy;
V krvi leží" zbožný mnich,
Jenžto statné válčil v čele jich.

A tam! což
Na křížech
A tam zas,
Jiné pletou

to lidské oko patří?
pní tamto zbožní bratří;
ach nebesa!
v ostrá kolesa.

A pláč a vzdych slyne po Moravě,
Jak když řeka hučí v těsném splavě,
A běh všeho života
Ve smrtelném potu ohropotá.

Kdež jest klášter. zbožny'ch mnichů sídlo,
Jenž'rozpínal ochran-né své křídlo?
Kdež jsou zbožní mnichové?
Padli v obět smrti hladové!
Ale utří Rajhrade své líce, 
Rozbřeskne se opět tvoje svíce,
Vzejde jako samolet
K spáse Moravy tvůj dávny' kvet.

6. Bruno v Rajhradě. (1254.)
Vítej dni krásny, v němž nám jest biskupa zřítí;
.límž bude obnovená chrámu Božího svatost.

Lotrovskou peleší sloužil chrám lůze kumánskó;
Přehnusué provodil v" zdich jeho skutky pohan..
Kdež dřívěj Kristus bydlcl v svátosti velebné,
Tamto pohan krvavou svou klade zradně kol-ist.
Kdež zpěv zazuíval, jímž lid pěl Kristovu slávu,
Tam strašné z pohanův usta so kletby lil-y.

Aj,. teď vrah zahnán, ozvou zas chvály so písně,
Zas s plesotem národ v chrám bude tento chodit.
V obnovu již jej Brůno světí Viz tamto v kajicném
V průvodu jak skra'pí zdi svěcenou vně vodou.

Ted“ vnitř chrámu vešel; na tvar upadá tu pobožně,
A v modlitbě vřelé k Pánu o lásku volá.
Po třikráte nyní 11vnitř obcházeje vůkol
lzopovym proutkem ty zdi a půdu rosí,

Již plésej lide křesťansky! Zas chrámu velabnost
Vracena, jíž jej jsou zloupili lotři diví.

Opět posvatná slouží v něm Pánu se obět, .

A věrni káži'zas slovo viry kněží.
Obnoveným leskem rozkvítá kláštera sláva,_
Rajhradu zas vzchází slunko hlahého bytí.

7.. Záviš v Rajhradě. (12863
Bajhrade, Bajhrade, jak se chováš?
Záhubu zrádné po vlasti kováš!
Což mnichy své jsi na lotry změnil,
e jsi na vraždy se rozplemenil?
„Ach mne se dotknula Páně ruka,
Utroha má pro žalosti puka,
Hlůza divá mnichy zahnala preč,
Z ostra do srdce mi zatknula meč.“
Proč tvoje lůno ty lotry nosí,
Jenžto krví tvoji půdu rosí?
Zmuž se, vyv'rhni jich od sebe ven,
Ať ti neuschne živosti kořen.

„l,ůza ta síly mě pozbavila,
Utroby žíly mi zastavila,
V pouta povazala rámě moje,
Žet' mi nemožno zavésti boje.“
Již slzy utři si z obličeje,
Záviše aj praporce ti věje.
V půlnoci, když bude lůza ta spát.
Mocně volí na ni v útoku hnát.

V sen se již ubrala lůza tuhý,
Křídly noc ostřela háj i luhy;
Záviši, teď na tu lůzu .procif,
Klášter a chrám zbčře této ocid',
On na vranóm jede tamto _koni,

Tvar mu svatým se hněvem kabom',
Tiše celý se hrne k němu sbor,
Jak kdy na zem kradč hoře se mor

Teď se budou věci díli nové,
Zed' již obchnali zástupové.
Zbraň rykotů, zvuky mocně třepí.
Ještě-li ti vrazi ve sně dřepí?

Brána mocí již odevřena jest,
Již hrozivý na ty zbojce jde trest;
Bíjte, sekejte, co síly stačí,
Z na'hla vyhubte to plémě dračí!
Tož zmohl náhle divý se hukot,
Jak kdý ta bouře dotekne se vod;
Zbojci se ze sna divem zvedají,
A snu a spánku nadarmo lají.

Síla zbitých tu na půdě leží,
Jen tamo ve strachu hrstka běží,
Těch taky dýka dosáhla krutá,
Tak zničená zhola zběř mrzutá.

Rajhrade, již vraha vyv'rela zlost;
Již zase bratry milostné uhosf;
Zas jako dřív k Bohu vroucně se měj,
A zpěvy díky pobožně mu pěj. —

8. Valentin. (1538)
Tamto na Rajhradská klepou vrata,
Buchot Zdarského to=od opata.
Sprostá jen ho šatl halena;
Což ten pozdní příchod znamená?
Zimou se 'on na svém těle třese,
Rže kůli hladem, jenž ho v sedle nese;
Otvořte, zas huchá, již jest čas,
Cili vás můj nedochází

hlas?

——

Ale vše spí z tvrda na Rajhradě,
Jedin probošt chodí po zahradě;
Zamyšlen však chodě v zátiší)
Ambrožova tluku neslyší.

Vano vítr od půlnoční strany,
Slyší probošt tlukot nečekaný,
Opět chodí, opět poslouchá,
Zda zas na vrata to nebouchá.
A zas bouchá, a zas silněj tluče,

Spěchá probošt odemykat ruče;
Kdož jsi, co tak pozdě přichodíš,
Cili nějakou lest provodíš? _—
Otevři můj dobrý Valentine,
Tělo mé již zimou, hladem hyne;
Přijmi mne co hosta do domu,

Urtrpěl jsem velkou pohromu, —
Vítej, vítej, Ambroži můj milý,
.lakě nehody tě postížily?
Honí „tebe, by's byl utrácen,
Že jsi takto celý uchvácen?—
Přilmala se kacířská k nám lůza,

anočala provádět až hrůza,
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Bratům mojim v hrobě ustlala,
Nemnohá nás částka ostala.
Stíhali mne dlouho strašným pádem,
Ušel jsem jim s tíží divným řádem,
Vínem jsem tu lůzu opojil,
Pak jsem v sedláka se přestrojil.
A teď přijmi mne co anjel stráz'ce,
Nechť zde odpočinu po procházce;
Zde nechť leží má pleť zetlelá,
Až jí zavzní trouba anjela.

9. Christofor Soliěkursliý.
(15773
Tam Soběkurský beře se Christofor;
Mládec kvetoucí jest to jarem prvým.
Zbožný zvolil v něm duch přebývat,
Skví se svatou jemu líce záři.
___.—

AÍvšak zde matná moc ramenou jeho
V mocnou poslouží Rajhradu podporu.?
Zdaž stavbu v rum spuchlý zapadlou
Bámě slabé ze sutin výmůže?

O, Christofor ten trest drobivá není,
Horským přesilným on podoben dubům.
Cedremť, jehož sličnými sloupy
Podnesená bude chrámu krása.
Za mládí outlé jej Benedikt zvolil,
Snažnou ho žádb'ou od Boha vyprosiv,
Po dráze jej jak strázce anjel
Kostrbate s ochotou provázel.
Dostalté čákáin Christofor- Otcovým.
l pléše nad ním hruď Benediktova..
Zákon vtělen v něm zdá se býti,
Zřejmě—duch otce na něm spočívá.

Výjasni již svůj Rajhradu obličej,
Vrátí předešlá v tvé zdi se oslava:
Aj Christofor tvou poušť zalidní,
Zpěv Benedikta zes ujme vládu.

10. Vojtěch Kotelický.'(1623

——
1642)

Zdráv buď víry svaté sloupe a obrana,
Jejž poslal v zuřivýcli Rajhradu Bůh dobách,
By chrám církve Boží ochraňoval bdčle
Před zhoubnými nepřátelý.
Rajhrad smutně v šedých zříceninách ležel,
Býv zkázám'proradou Gaborovou vydán,
Tožtý's nad popelem v srdci čilém splakal_
Jak kdýs Jeremiáš prorok.
Bolněj však se živá strast. tebe dotknula,
Jiz církev za oněch dnův ubolovala,
Když smrtnou zasadit ránu se vrah divý
Sličné Páně choti strojil.
Tož duch tvůj zmužilý křísiti se z rumů
Hnusných jal spadalou kláštera ústavu,
Tož "zbožná oborem tvá duše hájila
Věčných církwe Boží skladů.

Tvůj krásot spanilých duch nečilým nebyl,
Jež Bůh dobrotivý v líce vyrýl vědám.
S myslí jsi s vděčitou jim se propůjčoval,
Láskám jich se zamlouvaje.

Věčné tý's zbudovalsobě památky sloup
V bratrův srdci, celá zásluhy tvé v hrudi
Vděčně vlast cliovajíc hlásali tvé skvěle
Příštlm jméno časům bude.
man,—nvr-
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u. Švédi. (16453
Rajhrade, co's učinil,
Snad se's opět provinil,
Že zas v širé dráze

Vrah jde ke tvé zkáze?—
„Boha svého jsem se bál,
K církvi svaté pevnč stál,
Toť má celá vina

V očích zlého syna.“
Leč zda sám mu odoláš,
O pomoc že nevoláš?
Velká jeho síla
Skály podemílá.

„Pokud sahá Morava,
Rozlila se záplava;
Kam já volat mohu,
Leč jen k svému Bohu ?“
Aj slyš vraha divy šum,
Již ty sklesneš v prach a rum;
A již v příští dobu
Nepovstaneš z hrobu.

„Malou chvili poležím,
Však se znova osvčžím,
A zas- v novém stánu
Budu sloužit Pánu !“

12. Turci. (16633
B
tam kde se vznáší hora
U
rna,
Na vrchole
starec zbožný sedá,

PO moravském kraji zraky zvedá,
A_ tvář osedá mu .lítost sporů.

Od severu hledí tamto k jihu;
Od východu tam, kde slunko pada,
Bolest velká srdce jeho sadá,
Slza za slzou jde na postihu.

Kdož jest onen
Proč mu slzy z
Proč v kraj zírá
Proč dlí v zraku

starec předůstojný?
očí hojně tekou?
nade Svratkou řekou?
bol mu neukojny'? —

Z Rajhradu jest kněz to velevážny,
Klášter jeho zpustošili vrazi,
Ze v nem bydlí jenom červ a plazi,
A již ušel z neho anjel strážný.
Odtad veliky' ten jeho smutek,
Odtad slzou jemu oko rosí;
Odtud Boha na kolenou prosí,
V dobré by obrátil zlý ten skutek.

S ním kraj celý usedavě vzlyká,
Neb jak v hloubku prostírá se moře,
Také vládne po Moravě hoře,
Peklo, zdá se, proti—ní se spiká.

Kdož ti, kraji, blaha dopomůže?
Zloupena ty's statku, děti vdova;
Rajhradc, kde křísitel se chová?
Kdy z těch sutin zkvetou tobě růže?
O vdovy Bůh nebesky' se stará,?
Růže Božím vnukem rodí vesna ;
Rajhrade, zas probudíš se ze sna,
Vdovo, zas ti zkveto blahost jara.

13. Průvod do Tui-an (1675.)
Viz zástupy tamto valem se vinouf,
Poutníci spčji do Tuřan to na pouť.
Aj jak praporec se rudý třepetá!
Kříž osluněny v kolo záři metál

V jich předku pobožně jde z Rajhradu kmet,
S ním pout tu koná spolu kláštera květ.
Aj v slunku se leskne zlaty' jich oděv,
Zbožný jim od ústa přelibě jde zpěv.
Leč což hlasitá pěje chvála ta jich!
Proč lid je zdoben co nevěstě ženich?
Což christomily' stareček to chová,
_
Ze v zrak jemu slast plyne vezdy nová?

Ze, stříbra drahé on ochotně zboží
Slavné nese ku věnu matce Boží.

Čim písně lidu všeho Matku slaví,
Dar vděčně to tento veřejně praví.
Hrozný po Moravě mor ondý zuřil,
Národ velikým poděsem se dui-il.
Kdož však se na Rajhradě" byl nechodil,
Bůh v přímluvu Panný ho osvobodil.

Odtad do Tuřan spěje v rozkoší lid,
Kdež Matka ta sobě uchýstala být
Ztad chválu o Matce & Panně pějí —
Jasnými jak od zoře obličeji.

Pojď Rajhrade! Pojď kraji vlasti celý,
Zpěv s zástupy Matce zahuďme vřelý;
Nechť vzlítne vděkův k nebi libě peruť,
Bý k nám se její vzdy uchýlila hruď.

O Matko,
Slunko,
Ú hvězdo,
Svit jasně

tý žíďlo radosti naší,
v jehož zoři slast se raší,
jejíž přelibát' lepola,
na plavbě mořem života.

Plouží duehový po Moravě se mor,
Spráhá v lidu víry a lásky obor.
Znič, Matko, tn nákazu závrativou,

Vláhou 0thin naše ňádra živou.
O nechť se svatý znova rozkvele řád
Nechť nevěry výtne přemocně sc klál,
Nechť všichni“ cnotou. tebe ctít se učí.
Pak kraj přemilým ovocem zapuč'í.

l-L Anton Pírmus.

(1709-4744)

Jedou vozy, jedou z lesa,
Pro jich tíži potah klesá.
Vozkové však pisně pějí,
S radostnými obličeji.
A což vezou s takou tíží,

Jsou-liž klády k stavbě chýží?
Na jaké to, rcete muži,
Zavážíte na popluží?
Jsou to klády na budovu,
Ješto znovu vstane z rovu;
Nebude však v obýt hosta
Stavěti se chýže sprostá.
Jest to dřevo na chrám Páně,
Nad ním zvednou Se dvě báně;
A chrám svatý s svatou věží
Pro Rajhradské budou kněží.

„Z dřeva-li se stavět bude:
Stavení to vzejde chudě,

A to ohněm lehko shoří,
Neb je vichor v rumy zbolí.“
Z kamení chrám bude slaven,
Všechnou slávou bude zprnven;
Silných dubů těchto toli
Bude jenom za podkolí.
Chráme svatý na Rajhradě,
Dubů les máš na základě;
Směle smát ze můžeš '/. vodý,

Nezrobí li žádné škody:
Pevnějšim však na podboji
Kláštere tvá sláva stojí,
Povodeň jí neoplákne,
Pí'íval všechen s ní osákne.
Vůkol pozři! kdež tví bratři?
,
Poušť v jich místě zrak tvůj Spath.
Tebe Pirinus stavěl pevno,
Jméno tvé všem v kraji zjevno.
Pevná bud i tvoje víra,
Pevná čáka, láska čirá;
Tuk kdyz v Bohu budeš státi,
Zloboch

tebe nepodvrátí!

—-—_
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15. Bonaventura.Piter' (1756—17643
Pití-e výborný, velebí těpís'eň

,

Nesmělá. Neb kdož tvoji dosti může
Pochvalu zpivat? Spanilá skvěješ fse
Rajhradu hvězda._ '

Však nejen Rajhrad se tebouozářilz
Veškerou zář 'tva krajinou prosahla,
Zásluhách o tvých cizinec zaíTem'Zi _
V obdivu sloucháu
''
V den, na němž v _svět ten tě vysáhla matka,
S výše blankytně spanilou slunéčko
Svitilo vládou,.a obor se usmál
V krásotě vesny.

Oddalo z. mládí tvoje srdce Christu
V lásce sc vroucně, v duši ti šlechetný
Zaplanul plápol, zcela posvětil se
V úsluhu lidstva.
Leč také vzácnou Zuliořel jsi touhou
Od rumů coudit nehodou zapadlé
Kobky vlastenských pravěků, a jasný
Den jim uvésti.

Práchnivi _útlá ducha tvého schránka
V hrobě závistněm; v spanilém pomyslů
Tvých květu vděčné “se kochat neumdli
Nikdy potomstvo.

16. Ottmar Konrád. (1764—18123
Sličné slávy hoden, kdo stavení skvělé
V neschodných vyvudí ouskalinách', duchem
Odvážným blahoráje
Z pustých vytvořujíc krajin

Avšak jest tolikéž oslavy dostojen,
Kdož myslí plamenů odchvacuje smělou
Dům ohněm zalitý, sám
Žáhou s'otva neobhoře.

Toť tvůj Othmare los, toť tvoje zásluha;
Ty's Rajhrad _zachoval šťastně v nebezpečí,
Když prudký shrnoval se
Naň příval plamenů divých.

Mužným ty's ramenem zkáze daný koráb
Řídil v rozjařených bouřemi útopácb,
Scillou zlou i Charybdou
Moudrým veslo umcm veda.
Světlem tehdy milým hvězda ti svitila
S výšin blankytových v plavbu pobouřenou,

K níž pozdvíhaje přímý
Pohled srdce nabyl's smělé.

Tvou snnžnou se rukou daly m zázraky;
Řídil však nevidom s blankytu znami
Anjel strázce milostnou
'
Láskou mocně ruku tvoji.

() šťastný, že duchem dať-s Benediktpvmv
S nábožnou ochotou své Zpravova; Moka,
Z přímé dláhy na píď se
Krátkou nikdy neodšina.
Písmem nesmazglým N knize nemíjivó
Jest zapsáno milé „tvé „jmě na panák-y,
Tvou nábožná pamúugu

Rajhrad věčně konat bude.

Rod š Lipého w Smančicíd).
a) '%'ůwob “rohu.
Rod *Bánů 8 Lipého jen 3 nejítarífíd) m Cechách. Hwězda prawě
Fáma) jeho mšcma teptun) še panomání Šagom'tra .fníš ete čcského. am,:
šmaI totíšto, jař \oofIábají, fníšete tobpto 951003.. na Ion: bo husiého
Ieía Kochan Wrssowec, kterýžto QTBuífomsůmrr'ob bneb ob počátfu panu:
jícím řníšatům a jiným \ošneňeupm rohům \oífelijafe' úfon; činil. Tam
jej ob brašnu) obíoučím š fonč strhl, obnašeněbo na břemo přímášati,
pofmčchy ft š ně!)o _tnopíti, (; fonečnč DDuč offípqmi .ftříleti tošfášam.
Satomírům Iomčí, bomora, pobřéffím Pána ]měíjo a nebešoečenňmi

šnamenam pťikwapil rychle na to mlfto, mamma. Wtda paf nemošnoft,
fmóm toIifo ramenemšmdifébo nebešpečenfhol fníšete žBána mottbnoutí,
jal fe o pomoc moIatí, bámajc ímojinč na [cíní rob o nenabáíě vříbobě
šnamem'. Stu íe potřá jakoby říšením žBoším š muší, ktetých nábošná
fnčšna manšeíomi neprošřeteblněmu '.fu ftraší bolu poanía, mc ínád; prý
od fm. Sana fřtíteIe tať poučena bywssi.

Bylo těd; mušům pabefátc sampch ubntnód) ZBtašanů. W ůšafu
nab jící; šjemem'm šmoIaI ftatečná Howora: „Rychlc ša mnou, neboť fc
SBc'munafíemu šle mebel" Pobodna Bujatěíjo oře, __uprřcm
ícnapřeb íjna!
na mífto umučení Satomítoma, na [eíui tof) šnamení ša febou bámaje.
Byltě wssak Bobušel tento měrný fluba ffám ob Wrssowcůw polapen, a
měl jiš na Dubu pomčffen b*Šti, řbgš jefítč to čas pomoc je boftamíía.
EBřiřtoapíIototiš oněď) pabeíáte mušům, a \putuíyíí n'tqíině fmrtiíóšomotu

i fníše Satomha.
mu

Za takoon
slUžbU fu)! Howora prý obmoííen po kUižeckU, jfou
totíš statky w Čechách Dám), a cífař powýssil jej ša SBčma \o semi
te'š tošfášaí, aby na památfu žmnýsskeněhona

ptmnííjo po Saromiromi;
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Dubu ufmrcem', nbfíI .me n'ítu bmč četné ofttmi na kťiž položené .m sta.:
tém poli, tať ab)) každá ostrew mčía ssesk fufů.
"
Tento mocná SBán fiat íe praotcem SBánů z Lťpé.ho. Také fc aIe,

co ptamba jeřr, tento rod,1akoby pamětíim gáíIuI) fme'bo plavat,
wsse měn) o frále a mIaft muobo žasio:lžťlým.
čím) je!)o gnamcnítčjňí.

ftálpo

Wroěež whtkneme tuí)Ie

h) Lipowssti aš do čafu Jiť,ťho z SBobčbtab.
NokU 1140. fe rogfíoubíl tento rob na tři n\čtmc, obtain íobě jména
brabům tč bolu) cI\\.)mam)d). Bbíílam nagmal fc z ?íbébe, Jaroslaw z
Ronowa, a Smčlo 3 í'ídstenbmfa.
Hrady tu) E\)h) jiš obftat-Ié ža tobe
čaíu, nebot“ pta) řnčgna LibUssa obšmala I)rab Lipowskúch Sám SBaI-Bín

ji fněšnolt Bipowsiolt nagůmá (plimipem

lll'penSl'm)

Hned brmníbo PánažLipél,!o, Zdťsiawa, fpn SDcmieI Bíffub SBtašfÍó
stal je gnamenítmn xmlžem fmc'bo rohu.
Byltč xnuž U melfád) wěcech
nabe wssccky jiné gběblv a _bůmtíbuv, mnoha jagbfům guateI, netogíučnb
přítel a rábcc Gííaře Frldrťcha ..., pofub žil, přátelftmí meči ním a fm'x
Šetem ímxnn žachowatč Úlebč. RokU 1158. fiat fe při oldleženť města
Milána ímírcčm meči mčfífam) a cííařcm. QIrciBifřup Mtlánsiý baromaI
mu sa to ímíření ímícen, fteróš Er)! ga hrabou pqmátfu ), cbrámu Sen

ruíaIemířc'bu boříábaí, a mříít'aně batomaíiga blahé smiťeninadislawowi
10 000 [)římen fiiíbta. (Sííař fám baromaí Wladislawowč ,fráíomířou
'řonmu, (Scď)ů_nt 1000 fuíů bufatů, a semi české ctí), totižto bťlého Ima
bmouocaíěíw íe gíatou formou m čet-\venc'm bolí, ), čehož byla mcIifá
Čechňm mboít a meíelí. Tento Blabočinm) Biffup umebI bo míaftt' ímé
premonftráti) Strahowskč a Sedlecské, a ciíiercíáfu)BeIímfřě, mnoho iinýd)

dnámům wystawěwa [ml)atč jící) nabam.
Umřel na mmomou ránu m Staw, ubítaie íc bo Stima pro uířua
tečnění naromnání mesi cííařcm a ímatým Dtcem. Smrti jeho umabIa

sláwa \“Iabiííamvma.
Sbruíwu niobu tohoto wbn \wtečnou naíegáme ga čaíu xkrále Sana
Slucemberfřěíw na Jindťtchn ž Lipého, kterýž uftanomen

21Báclama-lll. ga gbrámce S]Šolíčx)
(Clpílamtus

fu)! bo

regni. Dnhr.

inu-ti

lib. 18).

MUž to ble íměbectmíxSDuIn'mvia magi sslechtou českou \vótečm) m míru
a me n\álfád).
Dn wa
mIaft brotí Nlbxxechtowi cííaři, cbtčie šachowatř fot—unu
českoUmbu SBř.emu)ro\vu Stoje bw Elissku byl meči mvílanci na bmůr

Sínbřidm \ ll., fbna jeho Sana ga chotč jejího Šábaie, aby fe ítaI má,
lem čeffóm.

Sbotom bobwmobíí ii bv mčfm ŠpyrU k íňatřt manšeíffčmu. Weda
fráíe Salm bo (Sed), Sbrabu bob\)Í. Ba to učinil ici fráI neimvšííím
Marssálkem řráíomíhpí (Šeífčlp a to běbíčmnn, ftctěboš máma ušímaí
rob Síbomíh) aš bo bitvou) na (Bílé Hoťe, jakož níšeii bořaguieme.
Krcil přimábčl Něche bo Čech, jím Uejwyšssi úiabt) jaf fwětsié tak
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- dUchowUť obem3bámaie.

£Bo11>fíaíípto

tafomé Be3ptámí Čessti Wčmowé,

a jící; můbce 591 Sínbříď) 3 Lipého (iaf
ge prá

Iíbfře' 1111am1>,iaf'o h) bdlinky

píffe Dubí.

líl.> 20),

1n3b1)obpv11>íbaií frajině

proto

ímé, a 3e

ptá tí cí3o3c111cito běIaíí tař, jafo ptactmo ftěbvmamě, tábí prx) w pom

3ím oblétají. Mčxl mnobou práci pro tuto mčc, a něfoíífráteu fíále
do pobe3ření upabI, ba bo 3aíáře' přífíel,1ní'ař
oímčbč'ím neminu fmou,
ImI 3aíe 3 Učho propuíftčn. 231mm icít, Še si poždějt Ucidherně počínal,
meba ířmofhn') bmůr.Ro11ečně brge! íttcmu Nlžbčty mbomt) Wáclawa ll.
Umřel 11) iBrně 1329
„

ířetí'mátečníř tohoto tobu byl Celxěk 3 Lťpého. S cífařem Rat:
Iem IV. ieLbo žRíma k jeho forunomání. thž paf na 3pátcční cefíě
w Pife nocowaíí, 3apáIící buřiči rabm'ci, fbe íc cíiař 6 cífařcumou Bvlí
ubytomalí, (161)mm fotunomanc' 61mm) pIamenem obnč 3abubílí. 513mm
_3 fomonftma

příběblí fu pomocí bma česstť 2136111133Utchžto jeven byl míč

nimi a fpífnutí mňe1_11u.%1)ítě také 3a to btbínftmí ČeUěk m 111čftečfu
131135511?ob Karla cííaře na rytíře paíomán, a Bobatč obbaromán. TeUto
ČeUčk 3 Lipého 3an31'1Háfíter gluguftíníanů poufíemnífů m Rtumíomě nafíem.
Bylt sice na íněmu Roftníďčm, fbe 11191HUš upálen, tafé bma sJSám'

3naííebo

robu, a tito braní byli; paf na pmteftací proti ínčmu jeft

me3í jíní/uni tafě pobcpíán 3111bříd33 Qípčbo, 1113proti bouření Ší3fo11>u
poftamíí fe B jínómí tafě S.Btáčeť 313611na Natajj a i'ípe', ftet1)3to fe
p1>3bějí mlábařem

3e111fř1)msial.

Wo ímrti ěígmunba

cííaře Bvía bmoiíce w 3emí.

Sební

chtěli

míti QIIBtecbta atcímojmobu rafoufřl'čbo, btu3í paf, a me31' těmi fbíebaíi
fe páni 3 Sípčbo, míti chtěli Ra3ímí1a, polffěfw f1áIe Wladislawa bratra.
5,130 fmtti Qabífíama řtáIe čefřčbo 3aíabíI fe cch) .Šg'omorůw rob
o Jtťiho 3 ŽBDDČBIQD,aby řráIem čcífým byl.
Ba řtemuŠto pří3en fe

potom bIebčI Síří tomu rohu obmčníti.

c) Lipowssti mčsta Smančic S.Bánowě.
Ba čaíu panomání Síříím 3 Wodčbrad wypadlo mčíío toto 3 ruřou
3eměpá11a, a pťesslo na rob íBcínů 3 Lipého
Jak fe nám pobobá, bylo
oUo 3mběčnofti ob Stř—íhoLipowskyxxrbáno. Nebo r.1/448.
připomíná
fe we měfifťc' f11í3e 3prá1vce a ochrallce mříta fví't Waněk. ') NokU paf
1461.1í3
jmenuje fe tam 3í11břícb3 >3ípě[)o nejmíIoftímčjífím žEímem
mčfta. Db Učhož boíábh) toho tofu míníce na Dlíroě míloflíměbo ofmos
bo3ení

ob beíátfu,

po11č1nab3 tam

11čfolířráte po íobě 3301111311).
3a11>á3aItě

paf“ mínaře k ročnímu poplatfu čtyř gtoífů 3 fa3bc' čtmrtfv. Na wyssetťou

mání toho wsscho whslal Zčndťichswého mbbu, pána Wácslawa 3 Tulef 1c
a íměbo mufrabíbo Sřpbníčf'a. Tedy jí3 co pínomocmj SBán to3fa3omaí 2)
') Anno Dlíi MCCCCXLVIII. Dnus Vankio tunc temporis provis or et tutor
civilatis Eyvanczicz accepit decumas vini 12 ternaríos (slr. 214).
=) itím

bma

tcb1) 11>1>11>rácc11a
bfnnínfa

mčncm tomutu

p.p11>f. Woluého,

še bceta Yodčbradowa

Bar:

rubu přincfla Ulčsto Uassel mom 1461.I>1)Ia11ejítarííí
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Byltč Zindťich, tof)o jména 5tz), jebenáett) Marssálek bčbičnt) frá:
Iotofttot' (Sefřčbo, spolxltžemský hejtman matfrabfttoí Motamffe'bo, 3ftete'=
bo; bůttoienftmí BoI ob ámatěje Korwťna fefa3en. Bbá fe nám, 3e 3a
iebo panomání mčno Uasse 3 mbíobt), bo fteré ie umcbIí HUsité, opět
pomftámati počan; nebot fouptía 3a jeho panowání obec toeIfa) Dům
(Šanfmicárff),
fteu)3 toho čaíu jí3 na bma bomt) ro3běíen byl. 8130311,
ftatotl tafe' Zi:ldřich po fobč památfu mírného dx:cha fwého, přtiam tott3
na mtíoft 3bejfííí)o mčfft'ana, fters) pro 313mm: proti obci a tabbě a ief)o
Milosti WáUa ftatfem a 3ítootem [ml propabí. Tak učinil jemu, poučí
toab3 náoošní Itbé 3a něí)o_prosili “)
NústUpce Stttbříóum na .Rtumíoročjmenuje fe žBettoIb toí)o jména
lita). Též bčbtčm) iDřmííáIef fráíomíimí Česiéťyo. Tcnto ítatoěl tofu 1500
3ámef Rrumíomfň).
Wssak 3a jebo čaíu jmenují nlčstské kUťhh Báxta
města nasscho QBíIe'ma 3 Wernssteina po třífráte, totiš 1.1486,
1489 a
1492
Z je!)oš čafu pochodi též bmotec 3oe1ňt£13ernfftemffp 31mm). Zak
mčsto na SlBt'Ie'ma3 S.Bcrnffteína pťcsslo, nemíme.

Iifo to jeho 3áftamě boío.

w kUihách měftffód) 3a3namenanou,
fofteíům a fně31'm.

řtexou fe 3afa3ují mfíeltjafě

EEo Qšertoíbomi fe pisse :).—dnemSan

(ob t.

1522 — 1541)

Mark. Mor

žBlf'e fe, že měfto to

3 bob Bernsstetna máme faře přífn'ou pamět

3 Lipého

běbtčnt) Marssálek fr. Č.

tobo

jména

obřa3t)
vruty.)

a neimoěn'í 'fomorni

Tento San 3ábaI na Cifaťi íšetbtnanbomíl.

to žl3ta3e,

fbo3 bol tam poIo3eu tof, iiftt) befáteť ob Háffteta DfIamanfEébo po tu
Dobu ušíwant), alta) pra) mohl jiným 3ábuíít'm měnomán boti.
Bo něm naftouptí Ton iebo 93ertolb 5tt), běbičm) Marssálek 16.

(1541—1575)

DBDr3eIob cííaře íšetbínanba ]. mámo obumrtní, co fe

\ooflábá taf, 3c mobI ob te' boot) ímobobně mlábnouti ítatfem ímo—.)m
3a žtwa i na 1031 ímttebíne'm. Hned tafč mčfft'anům 3be1í'IPI ubčIil tobo

máma obuutrtníbo,
tečfem ímt'nn
SBoItč 3a jeho

alu) oni též fmobobnč mohli toIábnouti fašbg fta
čafu Ha.mš

3 Lipého a na iDřaIeífomč, ftrt)e 1er

ob fráIe íšerbínanba 3tooIen 31 ocbtance ftram) pob obojí (1554)
to ořtfro,

3e chrám SBánč 3bejíít' tařoloýd)

uf)[íba[

fně3í.

Stab

fBoItč tafe'

tento ěaš chrám náš přeftaměn, přímím) )íou mu totigto poftram'ce Wssak
\ot)3nati muííme, iaf'toíi chrám nmoí)o “Sána 3 Bípěbo ftáí, 3e mu ten
ptmotm' 3emčpmtfh) \ofuě nenamtátií, am'3 onu ptaftarou přefuotu mtm
fmate těmi 31mcbem)mi notrotamt.
Raoía ím. Zitojtce neíe erb a toť
(1560) toboto 5,1“na
íDo Iet jeI)o oabaif ítambt) Dtatří SRoratoffád),
a wssecka nabám' 3ářIabní, fterá 3namenítá Bola Bit čenlž, jaf mnohem
beera iBobčbmboma ptombdna 3a Matyasse Romina temto čtrnáctileté 23ch
baru Bo1a3$oběbraboto1)do beer robcm třetí! Žeby toto Uassc mčíto jin
břtcbomi 3abíu3cno bylo, tafč fe nám nepobobá, nebot“ on fám toč3el ro bínbárb
mnobíxí). RokU 1448. ourcto platil ocfařce bo Brna, čchož íe fmitanct 3m,
chowalo w Uassich tnibád).

") .Rn. měft. str 25
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pťčfpěl, nemíme. To nííaf jifto máme, že po mppomč3ení 2ípomffčho
tobu ftatfh Morawských Bratťi ť jmění notoěho fníšete přípabIh. žlšočí:
táme bo jeho bobr) tafe' náfIabnou ftamhu ťm'3ecího bomu teh měftífou

fafátnu.

tina

SDeeta jeho Qubmila 3 gipěho ptombaía je 3a žlBíIe'ma 3 Bem

Byla tedy matfou Sana, a bábou Karla 3 Berotína.

Bo něm hpl San 3 Qípěho toho jména třetí, též běbíčm)Matssálek
ft. ČS,., žRuboIfa cífaře otruřfaš a hejtman motaroffá.
Siento přifá3aI
k 3Iepfjení obecních příjmů 3bejíft'eh, ahh 3 řašbe'ho nápabu, men 3mIafli
přijítí majícího, heíet 3e sta \“ ohcí obmábčno tho.

!Bettolba SBohohuba3 Qípe'ho, toho jmena Gte'ho, a 20 Marssálka
ft. Č., 3ůftamií otec eo bítč čthtlete'; proto Karel 3e Belotína hh! po:
ručnífem jeho, kterýžto jařo tafotoh na mífto \oIaftního SBána wyslyssel
žádosti 3bejfj'íeh \píuařů, a proměníl' jim ohtíšnc' mpffenřomc'mí tomu 8 hečef
pro wrchUost Ua \očm' poplatef 100 3Iathch mormoffhch. Byltě po3bějí
!Bettoíb cífaře RUdolfa a fráíe Matyasse mbbou a ttufíafem. Bhamií
fe wssak potom wssech fwých dňstojnosti, poněmab3 nabtgomal gríbtíehu

íšalcftahčti. Strattl

pošbčjiftatřh fme' na Rtumíomě aMezeťičt, a umřel

w Skalicř mUhtách'. Stawěť na fmhch paní'tmíeh mnoho, jařo bčb jeho.
Mnozi chrámowé patrně jemi jeho náhoŠnou mhfl. Mistrowský portal
něfbějíjí 3htojnice na tpnfu to Smančících pochá3í3 jeho mčfu.
SyU jeho Čeněk Howora, pán na Skaltcř a BraUdeřsU, kterýž
statek po fwé háhč bčbíI, nebofíeI mice bůítojnoftí Mařssálské.

Bodiný
Božiho

to ofub! Wypowězen 3 míafti, jaťohh taře' 3 pošehnání

hpI mhpabl.

Tťř UmUželky po

fohě maje,

přebce žxádných po:

tomfů nepo3ůftamil po fohě.
mo3jímaje nab ofubem tobu íme'ho, a nepochhhně tafé nab polní:
jejícnoftí wssech mřcí po3emffheh, m ttpfém 3fotmoucene'ho írbce ŠaIu to3=

trhal ohta3h, fbe mhohta3eni hpIi fřutřomé htbinfftí praotce íme'ho bo:
tooth 3 Saromíeon'aa měřu. Umřel tofu 1683. to ©[e3fu.
Z á w č e k a.
Toli jíme ufá3aIi o robu ffalone'm s„Bártů 3 S&ipe'hona ofohách mh:
tečných, a paf na těch, jenž, 3ptamomaíh Uasse měfto. ČSetIi jíme tafě

m fm'3e němeďe' ), 3e 3 poťoIení Howorowa ftaIi je tří neb čtpři ateis
hiffuph Brazskými, a toIífe'3 hpIi farbinaíome', 6 neb 7 jich tho hifťuph,
a něřoítf pteIátů prohofítmt' Whssehradského, a toeIífh počet řehoInífů
Nade ímttí Sana !Betfh 3 Dúbé a (lípa), híífupa Gichfřctíře'hopronefI fe
papež, BiUš ll. w tato slowa: Řimská Cirkew UUlsi nab fmttt' jeho
mnoho fI3t' proIěmatí, 3ttatimffi 3Iath pilíř těleía íme'ho to NěmeckU ")
Mnoho hpIo 3 tohoto tobu tafomhch, co je balí fu fonání melfhch 3áIe=

žitosti státnich potřehomatí. Na HyUkowi Btáčkowi chmálí je nabohhčejná
mhmlutonoji, ana3 pti) tha ceIe'mu obmětmí Lipowských jařo přiro3ená
") Histor. Hovorea pag. 7. od Pet. Peklcrna.
5) Rmčtp 1847. fie. 27.
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Siři 3 %oběbrab »řáI tomu robu meImi. Jednobo 3 nící) BUriaUa
TrčkU 3 2í»e'í)o učinil můbeem moifřa swého. SDDŘima »ofIaI jebnobo
32í»bmíf\)ď? pro m»jebnámání Uáxbožmsiých3áIe3itofií.
Smnř »af »»Ii Lipowssti o fme' m3bělání »ečlirm', na eeff» učené fe
m1)bámajřee.. Z »tůmobčnbo I'iftu, řterz)3-m»ftami[ e_ífač NUdolf WilémU
3 Lipého ax na Hrubčicich, fe o »tambč této »řefmčbčujcme 5). Gbmálí

tafé Balbin

é WelxeskawislemBuriana

TrčkU 3 Lipého, »oněmab3 na»faI

Dějepis fwéhčomřfu, ftet»3t B»[ bffa wňornčbv,

wssaxknebofial fe na čafa)

naffe Též »ři»vmíná náš učem) Seíuita Balbčn, 3e fobě má3ič »ří3nč'
Čcltka 330mm), ratolíftfi) »ofl'ební toho rubu, a 3e mnoho boBtěIyo ob
nčbo 3afufií.

.K němu fc taře' Tomciš Bessťna 3 Čechorodu, kapitUly

Bražské běřan, utífaí, alu) mu Eu m»bání bíla de familiis illustuibus
Mmaviw (» wžnessených todech Morawsiych) na»omocen »»í, 3běIem'm
toho, co jemu: » mIaftním robu 3námo »»Io
(Srb,. čili roba-mi.) 3nař, 'fou bmě ostrwř řří3em »oIo3ené, fa3bá
o ssesii sUkcich, na wrchu maiíct' »obufffu, na ní3to fet-»t fpočt'má; nab
ním 3afe »řílbíoe B »ámvmím »e'řím Lissi fe“ od podobněho erbu !Bánů

Berkú, mší I!»Ii »oftmni

»řáteIe' »tavtce Howorh, »očtem fufům, tte:

rých tito to'lífo »ateto měli; té3 »řiIBice' »»Ia Be3»ámoméíyo swčfatiho »e'ř'í.

Tomáš Brochážkxa.

Wýpiskh 3 „mm

»mm'etne' miefta Wrostxiejxowa.“
Db tofu 1583.

(Spořábatel talenba'ře cítí fe »ominna, Wel. S.Bánu Doktorowi Bedowi SDub'iÉowi
mbččnoft fwou na jemu Děti na to, že mu Iáfčamč 'a odium-ě poskhtUoUti
ráčil uvítanou uwžuost, wúpifh) t»to učiniti).
“

umob do 'fm'lr) nabimenomanč na Iifiu 1.3m' boflomnč:
Ra3bému- »obo3nčntu a fřeft'anfte'mu čtenáři, wssak tomu, fontu3 tuto
čistt nále3i, »řebnč od “Edna Boha mffemoboucífw »ři obojím člomčřu
bobte'bo

3brcnpí a- jin—SCI)mffeď) \Děcí k f»afeni

»otřebnód;

San

%ieía

fomfh) 3 Rortssowa, Dímmateí mčfta SBroftčjoma mčtnč a upřímně 3ábá
íBobošmj

čtenáři mnč ») *Bánu 51301711
miky!

NejedUoU feft na mne

3áboft m3lo3ena ob »očtimód'), bobwdy, »oBo3n»ď; mu3ům,

mílomnífům

dobrého řábu a sprawcdlnostt,

a měrnóď)

obywateťúw tohoto měfta,_

fteři téměř na mětffím bílu ií3 3 můíe S.Bána Boha mffentoíyoucíbo m
»tadm 3emč »»»očímají, a nčťteří iefftě 3imi i_fou, ab»d) tu »racl na feBe
mm, a nčťtete' »ííně měci (: »amčti tomuto talíře farnímu měftu', a této
5) 932e3ijin»m ftojí »: tom »tůwobčím Iiftu: „Singulari

diversarum

gentium

linquas ac mores experiendi, maioremque rerum usum sibi comparandí
studio ductus ze. zc. t. j.“ Zwlasstxli chtiwostč »a3en rožličných nátobům ja:
.3,»t_»a, mam) m»f£oumati, :: mčtffi mčcí Užitek sobč »řiroíaftniíi.
(Histor.

Hovor. ». 164).
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[Iaxone' oBCÍ potřebně, íbchaI, a bo řnif) f tomu 3ří3enýd) po3namena!
a m fptš umebI. 3eiícb3to tařotoč bobo3nc' a fřeífanfře' 3ábofti obcpřítí

ncmoba, k tomu problíbaiíc, 3enetohf01á fproftnó empitifué
bobrů a EBána Boha

Dojící čloxočf 3 :příro3ení pomímtí

*), ale fa3bí
jíme,

wsstckný

obecnébo bobrěbo \ooblebámatí **). Že paf něftert) befet břímen přijal,
a jinému jebna toIifo ieft bána, co nefiíbíá moubroft !Bo3t' fpratoeblimě
me3i Iibí tať to3běIíIa, B pomoci SBána !Boba \offelnoóoucíbo, (ačfoIí w
fprostnostt 3a nejmeníííbo a neipofI—z
bnějfííbo fe pořIábaic, to počtu těd),
fteří wlastt ímé k iciímu bobtěmu a poctímčmu botomč a mběčně Hous
3ítí chtěji, tak fem učinil, a iař3 mí nejmeiš mo3ne' BgIo, tu práci fcm
přeb íeBe \o3aI, a nčfterě potřebné, a tomuto měíiu a této Hamnc' obci

u3ítečné paměti fun beebaI, a tuto po3namenaí.91čfolípři

této mě

chatrné a malé ptáci neboftatfotoe' mno3í naiíti fe mohou, (a nefa3be'mu
toto přebfem3ctí mé ínab příjemně Dube) wssak na fmoBobné a Dobré

\oůli

iebnomu fa3be'mu tobo po3ůířamuji a žanecháwám, bubesíí fbo

žběhlějssi chtiti potom tu práci na fe míň, a což, nyní 3ačato jefi, to
pro obecný profpěch boťonati, 1o3ffíříti i optatoítí, má k tomu cestU pro;
pramenou, 3a če3 bo ob osoďh ímé 3 pilnoíři 3ábám, ano pratobě Uznčle
mám, 3e učiní tomuto f(amne'mu měfiu a obci Iíboft, a w bobród) řábed;
jiftě prospěch, a fám fobě tafe' Be3 pochytat) pochwalxl 3e1ffa, nebo cnoft
nífbá Be3fluh'ne' obpíatp, a ncfflcdpetnoft be), íptmoeblímé pohltí; ne3ůftámá.

Batím bofamab3 fc tobo nefřane, u3ímeime to, co3 přeb rufami jefi;
a což, nám k poboblí, a bobtěmu se pobámá, to 6 náIe3itou wděčnosti
a ubřfmnofh' přijímejmc, ne3abanbujíce těd), fteří to Dobrém mffeííjaf
proípčti uftíují.
£Bán !Bůf) mě to bátí, abychom mfííďm' m Iáfce,
fmootnofři, \o fmatoíti, a cnofií bm obe bnc ptoípímalí, toůIí s„Bc'ma
Boha
wssemohoUciho a Šebo přefmatoímatóm romem fe říbííi a íprarootoaíí,

\oíru ptamou a upřímnou'w 3e3u Krista Syna

Zcho milého íBána a

Spasitele Uasscho, majíc, Dobře, ctně a sslochetnč 3imí Boli, náerbujíce
fslepčje fiatečnóď) a měrnód) íBobu i tomuto měíiu přebfům swých, čebo3
nám oni B ftmamou ptáci, a B monafo3ením (řiťaiíc) 3ímotům flow;

dochowalt, tobo nepobotífomaíi, neunurbámali, aIe tobo chbo w Iepífím
ípůíobu potomfům naííim bobulí; a Btím febe íamc'bo to bo3ffou mocnou
ochranu š tělem i G_buffí i fe ron'ím mám

jměním

pofotnč

fe pobbá=

maiíc potoučím, a tuto fníbu \očtnóm, pobo3mjm a bramám obbajcům
řábu, máma aípramebínoftí, a obecného bobtěbo fptámcům, obomateíům
mčfřa íBroftčjoma Io Iáfřatoou ocbtanu pobámám " —
Na listU břebním (přeb úmobem mupíaným)
3a3namenáno ieft, co3 náfíebuie:

nepochybně po3bčji

*) ZkUsseUec Bc3 blubotč učenoíti.
**) Nechat fobě každý čtenář Iaffaroě a upřímuc powssimUe wýrokU toho; to ná:
robu naífcm, a 3Ián'tč wmčstách Uassich pochážč weliká čáft pIanoftt, ba & Bíbp
toftoucí 3 toho, že mčfffane' pottatiIi wssaké mIaftenccti a obecnomyslnost; še
pat fc málo kdo ftranuma slohU pífenmíbo můše měřiti 6 nabimcnowamón
obomatclem Brostějowským, jeft na bilcbni. ——
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žBamětfit-ans; naptamení faIenbářc.
Sše'ta žránč 1584. Stawowé králowsiwi českéhofaIenbář m notně
namamem) :pobIe manbatu Sebo amu. cííaře Řimstěho RUdolfa, tobe
imčna hrubého, přijali, m fÍCIČIIIŠÍDbnům befet3mčfíce Sanuaria, iinaf
Iebna, mnpuíiítěno jeff. Když fe tottž píaI ben íTefh) toho měfíce, bneb
na dxxchý ben potom (kterýž pobIe 1'tate'f)o řaíenbáře febnnj ben botčcnéíyo

měfíce jmenomán neb pfán Bytí měl) febmnáctó ben. Sanuaria postaweU
a pfán iefř.
Tčhož léta nb ftawům S'Ratfbrabílmí Morawského na fnčmčm DID:
moucí Vll. (7.) Dne mčít'ce Iebna btšenčm ten naptamem) falenbář na
porušen! 3. M Gííařfřč, kteréž fe Bylo břím nešfněmomní snesseni Ptah),
3a iiftou příčinou přijat nebyl. Tak fe ftan, 3e w Čechách Wcltká Noc
š iínámi meiročnvmi imám; o čtvrt; nebčle prme nešli na Morawě flamena
Byla; a ÍTCftÍDfc nmobóm přee fmět pracujícím, že nčfteří ani jebnou' li neměli.
Téhoz Ie'ta bhlo na fnčmě obecním, m měftě DIomonci 8 SuIíi
(četmence) btšene'm, naří3em' ob fřawům Markh. 93201. učiněno, aha) tas
Tom—.)
nomf) faIenbář ob čtmrte'bn bne thobriě,
jínař října, Iěta tobe
84. přiiat byl, a tal? když fe mělo počítati neb pfáti Den 4. mčííce thos
Im'ě, xnisto tobo počítán a píán jefř 14. ben téhož mčfíce
W té příčině Šábmý ben 3 [n;tnoftí ímé ne3fmnní, ani ítřeba 3 ne:
běIe učiněna není, než, toIífo beííti bnům (jid)3 nifbá nebylo a nebube

in rerum natura) počet ptá3bm) a jaíomó, u) naíft' fanta3ií m3an), sine
le ee sul-)jeclo mýpufftěn, a Iitera nebělm' ..proměnčna
Těch paf beíet bnům bylo febranwb 3 ončd; minut, řtere' každého
tofu meftupnébo na Den příbptnó, totí3 přebcbá3ející památfn Sw Max
těje ob mnoba Iet fe přibámahy mebIe naptamení řaIenbáře přeb nato:
3em'm Syna Bozťho na ímčt ob SuIia cííáře Rťmského, Iěta čtprvcátěbo
pátébo: totí3 přeb lén; 1629.
91 tař faíenbář od tobo čaíu ibe, a kazdy ímateť (mnbilis (pohxžbltwý)
řečený) o beíet bm' po3bčji neš prwé pťtcháži, čehož boípobářům při ptá:
ted; ffetřiti ieft potřebí.

Signatum pridie Calend. Julii Anno 1586.
Na fttánč 2. Iifřu II. a na Iifin lll. ieft náří3ení nto3eněbo
SB.Wratislawa 3 žBetnn'teina, óeitmana a Uejwhšssiho fomornífa Markh
Mor. rychtáťť a starssim žBroftěiomffóm ob tofu 1494
Na lčstU 4. 5. a 6. Uacházi fe „Rod jíd) miíofti sBánům 3 23cm:
fftěina, a sice Iěta 1485 natobiIa fe uro3ená íBanna EBanna BohUUka
3.5.13etnffteína. L 1487. San 3 SB.—1490.
QBoitěď) 3 513— 1514.
Margaretha 3- 513.—L. 1516. Sobanfa 3 813.—15*24. Maríana3£l3.—
1528. Zaroslaw 3 SD. — L. 1530. Wratislaw 3 SD. (Syn Sanům) ——
1532. Wojtěch 3 SD. — L. 1534. Rateřína. -— Sonwé a been; SBM:
tii'lama 3 213. 1556

natobíIa

fe me Wťdnt JohaUka.

1557.

Elisska. ——

1559. óebmířa; -— 1560. Htppolita. — 1561._ San. — 1562. QInna
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Maria natog. na btabč SBIaŠfřěm.— 1563. 91mm, m Nowém Městč
m RakoUsich. (u pofíebníď; řřtů uhání jfou těž, wyfoci fmotromě bítef).
Na Iiftu 10 a 11. jefí „SBogmm'enání, fbt) 'f'tetó grovu jid) mílofti
Elšánům & SBetnfítevna žiwot ímůj bo'fvnaí.
Na Iífh. 13. a 14. čteme pob nápifem: „auto fe požnameUáwcř, _
ftetaf

SBán ?Bůí) wssemohoUeť Beg nařašení moromčbo pomčtří nčkolixk ofob

ouřabníd), na
ítřebřem ínutí
osoď mgácnvd)
Na lisič

mčtffím bíle mífřo přebm' držicich m měfič onsiějowč mo:
m řrátfěm čaíug tohoto ímčta pomoíati ráčil“ — muoíyo
po fobč gemřchjď).
15: „D mcIífčm moru r. 1562. m %]Sroftčjomě"; taktéž

r. 1584. a 1585.

Na Iifiu 16. „D íiamcm' šdť mčíifřvd) a jiných hubom"
Baflás
bání ždi řoIem měfta fíabc fc na ro'ť 1495. ——2)ř1520 rabníce, 1522.
kostel,1524.HodťUy
not-vč ubčlámy; 1524 rybník“ Ulčstsiynab mIejnem
!Bítfomóm, 1525, Daífta melí'fá pletí gám'fu, bmůt we ffpítale, (: mafvu

'\m'ce na fofteí.1526.€tít
na Bráně Dlomoucře', 1535.

řofícIní, a ffcnutí m tabnici. 1531. bassta
měš řofteíní měbí frytá.

Na Iiíiu 17. 18..a 19. mgpočtěm)iíou jiné pamětibobnčubáíoftí.
Na Iííiu 20. a 21. \nypočtěno i_eft aft 15 ohňů ob t. 1518. do

t. 1590.

Na Iifiu 22.

Na Iifřu 23.
Sia Iifhl 24
Drozdowsiých "
Na Iíftu 29.
Na Iíířu 33.

D kobyťkách, fteré

tofu

1546

gabrabv

317115111),
a

o powodnich
„Řád ftram; pafeníbobvtfa při mčftč; a o „BťihoUU

D platu po rogbčíem'gtuntů

a 34. *Dognamcnání, jak fc 3 měíta Slšwftějoma,
z, přcbměfii i ž Droždowtc outofů ročně ief)o Mčlostč SBánu fbramuic. "
Na Iiftu 35
„Wejpřš průwodU meita Brostčjowského 5 bcíE gsm:
ských whpsaUého.“ ——Dále o ,šelege—o
Dělání faupttu — o bofpm' "

ÁRa Iifiu 37. a 38. D brabotč m tocíď) 1551. — 62. 68. 70.
80. 82. 83.. 85. 86. 87. 88. 1622. 23. 30. — 11 tofu 1600. na;
gnačená meíiřoft, čili malíčťoft pecínfu d)!c'ůa třífotoměbo ga 2 b.
Na Iíítu 41. „Ščapramcn 01an fttam) peněg pxxrkrechtnich a fttot:
číd)." 1580.

Na Iiftu 48 „Řád fffolní, iať fe ob učení padjolat p'Iatt'. Béta
513.1589. na žádost officiáíů íffoím'd; přeftahfoíebiy, ga ftcté točně18fí
boftámalí.
Na Iiítu. 49. 50. 51. 52. a 53 wyptfuji fe rožmissky ítram;
fněge městského.

Na Iíftu 53. 54 a 55 mppíána ieít půičťa ob mč'fta Brostějowa
p. Sanu 3 Wernssteyrta učiněna 1583. i 6 blušmmt uyiíem jeho
Na lčstech 59 aš 70 mxzpíán jcít obíaí) 44 Iifřů, m Utchzto reg;
Iičná máma měnu EBroítějomufe poiiíffují; od tofu 1390 a; Dotofu 1584
Na Iíftu 72 a 73. jeft „Nařizeni fttam; Bekaťůw, ftetýmšto íč

59'
přebpífuje, iaf těžké mufeií Býti šemíe a pecm) d)IeBa pobIe cem) pssextčee

a tší (žčta).
Sta Iiftu 75. 76. a 77 mppíána iaft „Spráwa o řcgníft), iať fe“
řibiti maii; 3Iiftu uro3ene'f)o 513 543.© 3Runfřátu, jeho; Datum na
íBIumIomě m outcró ben Swatého Zilji Ieta 1471. " —
Na lřstU 77 „Spráwa o Ioufu, jenž Home Močidlka.“ ——
Na Iiftu 78. „Snessexti míftrů řcmeíía Bebnářířc'bo o běIám' tůní
olejomní), kteréž jefi posláUo 3 měfta DIomouce Ičta 1533. "
Léta SBáně1527.0bfá3a1a jííiá měn'fanfa Ioufu a nímu “feffpitáíu. -—
Na Iíftu 79
Běta 1482 bal 1uo3. sBárt 3 Runftátu paftmím) 3a
Ioufu Močidlka. _—
'
Listowé 80. až Do 153.- bbíaf)„jí „ERegifřrum na gtuntt), na fte=
rých ípramebínoft ř obci náIeš—í— a lafé pení3e a při ftete'm čafu fe.

pofíábají (obmáběíí)
Na Iíftu 154. Jaké potí-cín) ř ními ívufebě míti maiř, a že bo
řeft) Šábně nečiítota) pvufftětt' fe nefmějí. 1537.

Na Iíftu 154.1'tr.

2.naIé3á

fe „ěmíouma mc31f03eíufp) a ssewci.

1555, ble níš koželUšt muftíi 'fů3e m ofoIí ffoupene' fami mpběíámati, ne
pak fyrowé 3aíe bo cí3t)ď) 3emí probámati, ale na trhu meřeinčm fašs
bému, kdožby iid) foli potřebomaí
Na Iifiu 155. Watomnání me3i gm) Wrostějowskymtžjedxté, a me3i
3ib1) Lťpenskými, sBřemmffámí,

Towačowskymi,

Kojerřnskýmt a Wos)oťe:

Iiďámí 3 hrubé firmy; a tito mífíďni Wrostějowským pomoc pěníšítvu
bámalt na plati) pominně.
Na Iíítu 156. „D wybýtť žtdň.“ SmloUwy mc3i mčfíťam) $tsftč=
jomffómi

a Šíbx).

Na Iíftu 157.

,

„S.Bamět ftram)

ced)u fošííínícťe'bo, kterýz

Uechtěl

Bawla Wlisska bo fpolkU cechoinho 3 příčin iíftvd) přijmutí "
Na ltstU 161. Qpťš obbatomání (príbiIcgíe) o'b Wladislawa ťtáíc
mčftečfu RtaIicím banébv ftram) wvbírání mýta.
_
Na posledUim Iíftč 174.1níumt' fe :) „mírád; 3emffóď), a o mírád)
lutěbo oďhlť.“ —

Laš Eafaš (Káfaš).
932e3í wssemč Blabomčfh), ťteří horliwostť aposstolskoll na offromed)
NUttlských fe profIamíIí, mvniřá jméno BaB Cafaš.
Byltě to muž„ jen;
pro to3ffířomám' míru) fmatóm vbnčm pIápoIaie bo %netifx) E\)I fe obe:

btaI, pro fmou botoucí [áífu, ne3iíftnoft abe3úbonnou mtamnoft mylným
tafořřa jia apofftoíem.

Ceťý žiwot této iaíné bmě3bt) fatoIiďěbo

budjv=

wenstwa byl uftamičně uftlomám' o 3Icpffení ftamu Ubohych negrům,
ncufřáh) Boj proti nelibfřě tyranii sspaslělskych bobmnatelům.
ÉDoBtobtuz
Domě tito, me3i obvmatelt) ametíďvmíroggíímqícetěleínou i mtamní 3fá3u,
5115 je ubíjeli co dtwokoU 3mčř, aneb ncfncftteInvmttobotmmf3011fanih'

60.
je. bobánčíi. Slťdice toti3 \v3bo po noivóď) pramened),3 nid)3to In) 3Iato
má3iti je ban, tn)3m'íi ubohé bimodn) čaíjo bábelffouufrutnoůí, 3ábajíee,
abl) jím ufá3ah' nome' 3Iatoboít); najboueejíd) nntínoaIi Snbiám) f nefne:

ňteInúmpláeem. Sim je 13an, 3e negrome' nejen (Sutopam), nýbt3 íjejíd)
nábo3enfřmí n meIiťon nenámífl a oíffíimoft íobě mg,-ali, tař 3e jim) ná:
čeIníf k ímrti Emo obíou3en míofjonáře, jen3 na cestč f popramě je wsse:

mo3nč naxnábaI přímčti jej fe fřtn, It'če jemu 3nm)mí batmami rabofti—
nebeffé a trefit) peřeIne', je tá3aI: 3baIí í Spanělowé do nebe přid)á3ejí?
a slysse 3e ano, obpomčbčlz D! to rabčjí bo pefla půjbu! 91 fbo3bx) je
bímíl? Ncgrowé bolí omfj'em mobIaii obamnmn bů3fům fe řIančjící—
3bali wssak ffvančííítí oíabníei tím fíetebnčjfj'íbo je nebopouíítěli mobIařftmí,
an eo řrme3í3níme' píjamfx) 3 nemímmd) biwoď)ům tuf a Tren) íajíee,
113nanou prambu fřeíťaníťon opouíítčli a [ate'mn teleti nejen dusse fme'
nobr3 i těla i bufíe fwých bratří ameríďz)d) obětomali? Když tito ubo3í_
fmou fpáíu blebaíi u) ůtěťn bo neboííupnýd) [)or, íítmalí na ně oíabm'ei
\veIířč m'a) a fobofoíi 3aítíbíi, 3aí)ánčIí do 3Iatod) Dání a I)Iubof>)d) fo:
oanin, "fam na metr) ne3amítá oaprfef příxočtíme'íjo jhmřa. Sam [):)nuIi
po stech pob Břemenem nejtu3íjící) robot, a 3atn>r3ujíee je to frbei proti
jménu emopfřemu toůbee, necbtímaíi ani siyssetť mioftonářům, fb\)3 foneít:
m)mi fíonn) k nim je DIí3iIf. Sen nabpeiro3ene' Iáíee a mafam)m bůs
fa3ům, ftetámi bIaboměůomě Kristowč fwou upřímnofi jim na jemu bás
máIi, pobařiío je 3nenáI)Ia obemítati ntrmácem)m negrům fence a ufta.

Nwssak pob 3ámín'fou, 3e jínáf bímoóům neí3e roíítípiti wzdělanost he:
ft'anffou, wymýsslelť oíabníei nome' proftřebfs) fu potíačení QImetiřanům.
J xo3běíili eeIe' obmoatelítmo na obce, 'f'reeě na3mali řommenbt), a jafo
dobytek je honili ? ím. fřefřn, pofřtěne' paf bo swých 3abrab me bne, bo
fmtbnt\.)d) d,)Iímům ale .o noci je 3amírajíee. TU \ofjař mišftonářt amjíd)
čeIe řas (Bajas, míbouce ptáee ímé apofftoljře' na 3matu, frontou 3aI)oleIi
nemoIí pnoti nelíbíře' tyranii.
3 br3o 3moeníl je tento fmatx) plamen

wssech oťoIníd) 'řně3í ?íni nenámiftí ani oíočomání ofabnífům íobč nez
mfjímajíee fmčIz)mi f)[aí\) mííubx) ljřt'maíi proti nfrutnoftem, číoměfa, tím
míee fřeífana nebobmnn. Gštřebífjtě a jařobt) obniířo, 3 nčI)o3 tnto Maji)
na mí“e jh'am) je ro3íe'f)a[—.)„In)I řně3 Laš Eafaš. J je'f)o nejúblamnčjffí
nepřátelé neměli, eon) mn Dřebíh'raíí, mimo příliš BouřIhoon ImIimoft
a oí)nímou pomaón, ojtatně jeho [jrbiníťe' moílí, nabíjenoíti (( neuftupnofti
pro BIabo lniíád) jemu negcům, oB3Íaíj'tní jeho ícbopnoíti, 3íítatí íobě
bůmětn a nářIonnoft Snbiánfno, mífeIit'ou chwálU m3bámajíee. D'. ft)3b\)
i nám najít obpůteome' nemobíí močítati nie jíně[)o mimo přííin'non bor.:
Iimoft pro míjecbno bobte'! (Selá fníba nejtačiíabx), fbobodmm d)tě[í ma):
Dtámčti wssechUy eeíh), obtí3nofti, oběti a Boje, ftete' Laš Casaš podUikl,
abl) m3neífeněf)o eíIe fměbo 3imota, ofxooBo3ení Snbíanům, boífeI! Roli:
ftáte pIamíI fe ffieoťóm mořem, foIífráte u bmotn králowského od swých
protčwnťkňw očetnčn? .RoIiřráte 3a mífecbm) sslechctrté ínabt) íme' jemu
obmčnčno nemběfem a na cti utrbáním? Nwssak SBůI) nabaI jej tafomou
fííou buď)a, 3e mysl jeí)o nifbi) nefíean a 3e jeíftě eo íTebímt) ťmet pro
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milou mínící ameriďou
oprawdě mIabiďou.

Bojomati a pracomatí

nepřefžaI o to stat:wsti

thž

po ímrti fráíe čcrbinanba mIábu přeiaí motečm) Rarbínat

&ímeneš,

3báIo' fe, 3e fonečnč bobina k bocíIení bohoťibých 3ámčtům iebo

ubeřiIa. „s přeplamim fe přeěmoře, poípídyat na bmůr íípanělffó, aslowy
tak obnhoámí líčil Bíbu a opun'těnoíi negtům, 3e Ximeneš to prmním
pohnutí fměm ibneb příílíbíl, obenatibo %ncrífo 3Iáfftní fommíéíarí), aby
mait'ce fe \of'emu, co 3a pxoípěífnč u3'nají, plnou moc, potreftaliofabnífn)
swých ptám 3Ieu3ímající, a paflíbo fo'mmenbt; míře a négtům sskodliwé
B:)ti \oíběíí, BuB ponaprmoíli aneb naprofto 3ruffiíí. C nabno ieft fe bo
totípítt', jařou tato 3prc'noa me3í oíabniřo 3půfobíIa Bouři. Nwssak fvnome'
tohoto íločta jíou chytťt me fme'm 3pů1obn. šIBííeIiťou uctnooftí umím:
toffe ťommíšíatt) 3ne'nábía fíabfómi Domi), paf Bobatómí ban; taf je fobě
3amá3aíí, 3e ničeho nepoříoimn'e fonečne' na3pět íe bo Španěl nalotátiíi.
Robo íe ne3bat \opífetřomací fonnniBíe neiboIeftněji botfmíI? Byltč to
3aiífte' Laš Cafaš.

J mnbaí íe 3no\ou na cefin bo Šančl

Sotwaže wssak na půbu

wlastč ímé fročiI, ooílán jeft bo MadridU, blamníbo mčfta, fe hmotu,
aby 3 Buříchoí, pro ftere' [\oí oB3anroán, fe ofprawebíníL SnadUo fice
3pota3eI a 3d'f)an[n'I řeči fwych utrbačnóď) nepřátel, míba \offaf, 3e po
ímrti Ratbínáfomě pro fmou 3á[e3itoft u hmotu mnoho nemo3íffá, m3:
bobnuí fe na tom, 3e na íaměbo mIabe'bo (Sííaře Rat-Ia V. fe obrátí,
a staw 3áíe3itoíií ameriďod) iennu Be3 obalu obbaIí. S 11an fe.
obnimě řečí potá3eI tu 11 přítomnofti celčbo bmoru námítfp ofabnífům,
ftčřt' nemen'fah' te'3 fwého 3áftupce \oýílati f cífaří, aiu) boťá3aI, 3e Sn:
bíaní iináť ne3Ií otroctmím 3ftotítí a na míru oBrátítí íe nebaií.
Nwssak BaB GSaíaBímou \oýnnínmnoftí tař mocně [n)l 3atřáíI íebcem
RarIommn, 3e \oííeIifou pomocí toe fpaíítelněm bíle ici pobpotomati fe
3atučíI. „Tato pomoc ale pťissla ji3 tu3e po3be'. GeIe' obywatelstwo na
ostrowě Domingo řečene'm a3 na malé 3Bpt'fn) Bolo tcměř mobubeno,
oftatef to3pían'ííí fe po Íeííd), a bIoubo ttman, ne3h' Iáfťa míšftonářůto
jící; opět nama, a Do ltdských příbotfůlo fmoIaIa. Laš Casaš bleběf, aby
co na ostrowech fe nepomebío, aípoň na pemninč ametíďé n\e fřutef
uxoebí. Ešna3íl íe nenna'mcně, 3aříbiti 3Iáíftní ofabn ínbícřou, to nígtol'n)
negwroě na úplně fmobobě 3t'ti a íe1o3běIc'noati mohli; aIe 3ámift eutopa
ffocb oíabnífům bámaía íobě ob3Iáfftnt' práci, aby iemu nenftalvmi přez
fá3fmni a chytťe Rrojenúmi obtí3emi na 3mar moebía sslechetny 3c'nněr.
3 3amřeI fe Laš Gaius bo swého Háfítera, aby) aípoň co iebnobudju)

bominifánfh') mišftonář pro ímé milé Snbiám) půfobíl We bne m nocí
wychášeje 3- říáííteta bíebaí negu; w loflíď) a to houpated) Iefníď), naj:
ba paf funíí, třsstl, \onučomat a fřeíh'íie. Slysse tímto čaíem o hrožných
obamnoíiecb, Head) Špaltělowé to Brasilii fe boponíftčjí na tamněm'íd)
obnmateííďb voípícímt bo ončc'f)řraiům, abt) úřab miloírbne'bo Gunnarítá,
na me3í utifťomanómí 3aftámaí. Ničťut neDaIa fe nnamíti ieóoIáířa k noo.
hym negtům, an'r pouněóem nelíbffáď; tn)3niteIů1o, ani offťínoómi rána:
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'mí mnčebnífům, fterě obftatámal
nečíftoton

a fnnn3cm

me ímtbutóď) chliwách na polo 3íjniIě

N ble! me3i tím, co 3npíraje

Tebe fame'fjo 11011311

člomččenftmu, byl ob ofabnířům oD3anmán, 3e ptá bouří Iíb proti mIábč;
:“ mníel opět Do Španěl.
Dbrana pííemni jiš přefmčbčiín eífaře 0 ne»
minnoíti jeho, fbr)3 aIe fám fá3al a 3ím33m Homem je bájiI, taf mocně
bojaI Rat-Ia V, 3e na mífřč poručil, aIn) opeambn Iibnnn'h) 3áťon pro
šífj'i ameríďou byl mvbán, jen3 aIe bobn3eí nifbt) m 3ímot nemeííeí.
ŠlechctUého odn—anetaSnbianům nfianomíl cífař 3a Bifřnpa .Rn3fanfřčbo,
.on wssak obřefnnm fe wsseho bohatstwč, eo míIoft íobč nn;3ába[ Biffup=
ítmí Gbinpanířě, fterě mimo obtí3non 3prámn dUchowUť ničeho nemnná=
ffeío. W průmobn fwých fnč3í obebraí fe ji3 [etitn BaB Cafaš opět bo
Anterčky. J o něm mů3e fe řící, 3e procbá3el frajim) fobč fměřene' bv:
bře číně mííem, a ítataje je mn'emo3nč o tčIeíne' í duchownř blaho ímóď)
omčičef; uče, tčífe, 3pomíbaje a nemocm'nn ílon3e I)!ebčl 3aeeliti rány,
ftete' jím mIci n) ltdské podobě Bníí 3aíabili. Kdo nám polní wssechny
nefná3e, B ftetnmi w nome'm pofřamení jenm [mIo 3ápaj'1ti? 3 jebne' jha:

np [jíebčI 3ífřati pro miru Snbíam), pro nfrntnofi Gnropčanům po botách
:! .po Ieííd) ro3pt9lene', 3-btn'bě ftratn; opírati je mníeI proti \víaftním řta:
jqnům, jen3 každého co nejmčtíííljo nepřítele pronáflebomaíí, kdo jící) Ia
kotě po 3Iatu a 3 ní poije' Uelt,dskostčprotimiti fe opowá3t'I. Sči3ábnon
mocí ale btbíníhfv bpjomrn'f Iáífu) bratrské nebal fe obítraíjíti, obpprem
jen zrůstala fmatá jeho borlimvít. thě:lť melebněfjo l'metn fobě peebf
ftamíme, řtetař IjoujTtčmi a dnaítím fe mobilů, bíebajepíacběbo bímocba,
fteraf w nebetnčnnd) box-dd) _me3-iftrmícímí fI-alinami bímě a bimnč two:
čenmní tn3íeblínami ílíbí po ftraeenód) owečkách ořem bábnmým, tu opět
miIoítmnn blníem je ímolámá —„patříce, jaf tam 11) In'bne r_batrčí jBoIejh-te'
rány ífetrnon 3nma3nje tnfon, tu jieIe lů3fo nemocnému cbvftaje jemu
pobpbíí na .mIaítníď) ramenád; boneííene', onbe fn pomoci jfa po,;nolán

neoýwšenon »roti nomám nátíířům \nnftupnje rá3noíří, po3ornjíc, fretaf
ppnbú jebo přítomnoft dalssč 3ame3nje fřnvbn, fterať jinbe fiařečfa xjgljébo,
jejž, do pmblení nbíčvmamfíe fe Petomn [31in pi-ípontaíi, a_bt) jebomató
bmw, jej botrápií, ntrpne' 1131;roně obma3uje, včífftnje, na 3ába fobč
Habe a bb chatrče nať obnáíji, přebfřamímeali jej fobč n moítřeb ne;

gr-ům, pteem bo na3ómajícíd), fterafon fjorlimoítt' Májá jím slowo 3imo»
ta a nebeffě Iáffl), potmr3omane' mIaftním přífIabem, m DnebwIi je po:
ftamíme !? malému břemčnčmn kostylkn, bo nčf)o3tv fně3 Reiftfnv malo:
lnni'lnč ímé omeč'fn) po eryslowně
pracněm namáhání [n)I fbtomá3bíí,
a w nčmgto je mmxčnje tč3ťe' pro ně nn'ře me íprameblnoft

Božť, Bu;

bí nabčj lepssť wlastč nab Ijmč3bamí, a vbemírá fI3íeím jící; očím In'ám)
3imota mččnčíjo, fbe 3abne' není nenámiftí, fbe čloměfa neftíbá mice pro:
náííebomání, fbe wíj'e'cbm) fnů31) nticbhj, fbe jen panuje Iájřa, — taťomá,

boflábá m bnďm to3čiIemj bimoď), jafon je jimi otec náš Laš Cafaš:
o! jakžbychom fe neobbimomaíi m3ncíj'enofti mn3e, jen3 bofá3aI, 3e m
C.irkwť fatoIiďč apon'toíe' nifbs) nemxjmírají! ja'f3ín; ),n'ía naíj'e „fe ne3bmu=
Ia ímoton hrdosti, 3e i nn) fyUowé jíme (Sírfme, "ftetá taťome'íjo mu3e
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-3pInb_iIa!- Saťžbv' m náB' nemělo powstatč .pewné pšebíemgetí, i to tam
ppmuíání,

m fterěm

ř—ígzním%Dším fc 'nacbágíme,

DIC fill) mám první!)?

čmé rpgífířamati č.;ft xa fíámu žBDší' a bldbo ,naffiď) ípoíubratří?
.thěje i_ebním xásxm gamegiti h);cmfkmí Španělům, rogřágal mňem
gpamčbnífům, .aby každémx: pfabnífnmí, ienfgín) fe sbtáíml umofnítí' ímé
omfg,
obepřcli rugbřeífení. .K nemalé .cti (\ „obmáíe fíouěLí celému Diffup;

ftmn ametiďčmu ochotnost, řtcton na íněmu Síteriie'm'togfag

ab Uasieho

bon-límce mpbanó $a ímůi přijalo. Tato íměíoft wssak celé DÍQDILÍÉÍÍÉD
tať rogbxášbila, že íe -mfíid)ní bcšbošnou ímnrnoítí pogbýmíblí .a .ífledyetnc's
bo btstupa ani o froř uhnou-ti Uechticiť,xo11 Mám; co nvebegpečnčbo bw

řjče ubalí. Ctihodný hnet ba)! gat'fnut, a co mčwň bo španětpbmcgm.
Ilpínč rčiítím fe pb wsselikého nářfu a utvíyačnvcb přebbugef nenamtátíl
fe mice bo thcrif-t).
Hh'mápen v_tiiícetámipv'áccmí, gformoucen napnčetf
námi ůraílmí, jsložil dňstoj;cnsiwč biffupftč, a \n tichou famotu swého šlá:
íítera fe ugamřel; amííaf' ani žde nepřeftámaí Home-m i fřutfem ;pracnmatí
pm milé ímé diwochy. Zesstč m Demabeíátt'm roce mčfu ímčbo fepfalfniv
bu tgňajícbfe zúležicostt, m níšto úťol, ímé'í)p megbeiíííbo Šimota byl usnul.
D.wě léta jeíítč žBůf) i_enm popřál, tofu 1566. uínuI 11) 213611112“
.Cafaš, 1ehožw pamárfa m Ictopiíod) Iáířx) f. [vítánímu ífmjti íě Dube

po .wícóm) měfp.

'

íšr.

Sk;orpix.k.

I

Stogííiřeno-ft mít!; »fí'eítgštífořtatoíiďč
.a ímrcbmmmv-ít
umí a.
W mčíící Iiftopabu r. 1850; WWW m—zgřeapoíí'íbít'řa IíftůIJ „gebo
Sdpatostč Bin “IX. .3 togííčnóď) ítran fatoíiďčbo ímčta poslanych, _pnb

nágmem: „L' orbe caltolico a Pio IX. Ponleíice mas.—zimaesu
lalllP- .da Hama 1848—1850" (Swět fatoIiďó Mowi IX., kněžtnei;
wyšssixmx.u m:;bnanfimí 3 Stima 48.48 -— 1850).
anfm vtq»pbíabpn
773 čtmercomýpb ftran, a ieft'm ní 297 bopiíů, 5- wě,chx,hobitu (chybí;
ffupům a wrchnosiť dUchoinch,

ale též, „nb.ofob fm_ětífvd), jmenowíte

ob

íštancougům, _megijimi; jíou: Emontalembett, GI). 331mm, &'erlíngogxtt,
ašoujoulat, be Ia Rošieře, de išaílpur, a jiní. Elowěk na této, ][m'vge
.Iiftů „\čt'taiešimě Tobě připomíná togňířenoft mít-\; kťefkansko:katoltckequ:
žnam swrchowanostt Řťmské. Netolčko Cutopa,xale .též Nsie, Nmerřkaš 1253
i NUstralie podaly četné bůfaw pečlimofíila úttpnoftí ímé. iBři cenná
jal“ smíme, nepřcítámalo fe jenom na poUhhch Hamid), ale .pgmaímlp fe
ímatčmu Dtci i pobožUými pěněžřtýmt xpťispěwky, ftctě 59h) mn'tem, n. p_
w dMcxxčkn šnasnenitě.

,

,

„. ,

Z meerké ťťsseUachážimeprimaíalatcibííťupa (žařibrabífebo, tamnqiít
cítfem ermenffou, aposstolského Wikáťe Bofenského, Apatrtarchl: Sjy,rského,
pattíardm Řeků melchttských a patriarchu & antíodčíe. Ze šadm Nsie
aposstolské s„B!síťařeSapanífc'bo, jenš ííbIí na oftt'omc .íóongcRPnM ft'as

tofh; obce fatoIiďě Qígra w presidenstwi KalkUttskcm. Sewerm

leetufa
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bofti mnobo pofíaía; to čel'e Iiůů 3e Gpojenod) Státú čteme jméno arci:
biskupa íBaItímorfřěbo a pak arcibiffupa QUebekského 3 .Ranabt). Me:iko
mx)3namenaío fe počtem přípífů, j'e3 fromě řapítoh) f)!amníbo chrámu,
poslalř od febe bífřuoomě: Guabaíaratafh),
Mechoacartskh, fynfatanífó,
ěonotaffó Darafaífó, a jiní mno3í. Málo jeít přifpčxofů 3 QImerífo
115ml
, 3 *Beru a 3 Chili arcíbífřupome' Símaffx) aSt
Sagoďx) B řeholním
buebotoenfttoem 3ED?et3e bel KUško to áBeru. Z Brasilče ípatřuieme
iebine'bo arcibifřupa Bahtafkého. Z NUstralie a 3 Deeaníe nacbá3t'me

arcibiffupa Sidneyfkého a Biířupt) MelboUrUefkého a QIuďIanbffe'bo. — Tak
3maná tabífáhn' íitana, fefřáloaiíeí na31ot'ce 3 Iíbí taforoáď), ien3 Boli
_ffpatnóm mpóoloáním na ftbei a na to3umn ouoInt) Banfrot učinili,
požbywsse pofíební iíířru min) wssestra!mě famoípafně, —tať 3\oaná ftrana
tabífáIní to Řimě a to StaIíi bonutíIa 121848. Pča lX. ? tomu, 3e
muftI na outčf fe bátí a na cí3ě půbě blití. HaUeonst a Uestydatost
11mm) této, ana3 jafo 3ra1ox) ieb \o emtopejffém pofoIem' Iíbíře'm fe to3»
ffířuie, po3nati mů3e ínabno každý 3 tobo, 3e i Bapež WtUš IX. inn po
'můIi nebol; mu3 to, jej3 íama pto3řeteínofi žBo3í \o časich pro roítu
nejne5e3pečnčjn'íd) na trůn neimpšfft' I)!cnox)to eírhoí toibíteíne' pomooIaIa,
mu3, jej3 pro neobyčejnou učenoft to fa3bčm oboru měnu), pro \o3otnou
nábo3noft a bofá3anou Iáfťuflíbíhou můbec a ře ímému nátobu o3mLáífť,
netoliťo řatoIíeí, ale i wsstckUč nepřebpoiatí jinotoěrci, proteftanti i 53211:
bamebáni u meIífe' má3nofii cbomap , mu3, item) famomoínč wíábnmříffí

fwé fu BIabu Iibu íměbo íoůíooem čaíu přiměřeným 3mčníI, mu3, rten)
toe fIámč a ro trápení oímčbčil patrně, 3e jeft bucbem m3neífen1)m.9čes
byla 51) 3ajíftě pobIá a Bořimá strana tabifaím' to Staw — taf iařo

wssady iínbe— ani na frátřá čaB moc \oIábnt' proti žBíu IX. bo sspan:
mód; tuřou swých boftaIa, fbpín) nebola 3a oBočeiem ho!)m I3t' a pob:
\oobem 3 peťla čerpamjm toeIiťou fíIu Iíbu neločboméí)o oobíá3nila, mf
-3_e fe w rožechwělém čafu tom k ní příbaí, a nelooIně proftřebfem fe
ftaI k oučelům Be3bo3n—)m
, awssak Iíb tento 3fIamam) po nebíouí)u po:
-3na[ poBIon3nění ítoe'bo, a B mroucnon Iítoftípob jarmem twrdých toranů

to oían'ti oíxpěh)a moínoftí-

tou3íl po náxotatu hočbo pramébo panoxonífn

-a otce bo Řťma, co3 íe tafe' fřutečně napIm'Io, ač pomocí 3Btaně fran:
cou3fřě (: auftríaďě.
íBře'fotní obmabou Buřičfno, na poma3ane'bo ZBáně

fábajíeí, probubíl fe cit břímaiíeí to Iíbfřrou fatolíďe'm, je3 roibe'Io ofem
3atofenóm fme'bo Ueywhšssťho paskýťe, \oeIífěDo SBM IX. na ei3e' půbě,
ob fmóď) opuíftčnébo to nemáíe' nou3t , info In) Boli fatoIíci po mffem
floětč SDueI)em íxoatým poxo3bu3ení, taf iebnomvfíně fypali fe bopifotoé
.f fmatémn Dtci u mobnaníhoí, nefoucí MU oímčbčení íontrpnofti, uctu)
a měrnoítí wssech Upťimných fatoíiťů, co3-fřutečnč ooťá3aIi1oobatnvmi fbít:
fami peně3, to niď)3to fe naIe'3aI mnoha) řxeicar chudých oubů fmětofáblé
cítíme, iím3to cbtčíi uIelou) poífotnouti Dtci fmémn ftrápene'mu. EDopíír)

n) obíabuje fniba na hoře umeoená.
Na 3ačátfn fniíy) te' ftojí Dopis bifťnpa QBa'íencenffe'bo, monňgnora
Gbattouéíe, ob 15. října 1849, i_ej3bol oape3i pofIaI fpqu B eibotíum,
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ftcrě flowutm) vřecbůbce ief)o žBiuB Vl. u feBe mímaI. _Sento prorocký
dopřš profíuí příčinou ubáloúí, ? nímšto fe mgtabnic, i gm' tařto:
„GE—man)
Dtče! žBo čas fměbo putomání mc \nnbnanftmí mcíšrancít',
a jmenomitě

kdyz nřebt)maí mc !Hšaíence, kdež tafé umřel, meli'fx) panoš

!Biué Vl. nofíI tělo iBánč na ptíeu swých. Spňfobch
flamntfnn (barvám já tuto nábobu,

jiftóm a na

jenž, sloUžtsa f účelu taf nábošne'mu,

taf pobuutlíměmu, taf památnčmn Dímčlnji fe pobatí jí Swatostť Wassie.
Jfa

běbicem jména,

íibla,

cnoftí,

žBía VI. Wasse Swatost 6ch

ítbnatofti a tafořfa žkoUssekmelifěbo

ínab těmto ífrvmnóm, amífař gajímamóm

oňatffnn něiafou cenu přířlábati. SDonfc'nn, ,že již, nebnbu míti pobobněbo
ůčeIe; než„ kdo zná tajnou tabu Boži me gfonfffád), ie; Bogífá progřez

telnoft Swatostt Wassť přípramíla? Modlťm fe ga Wciš u míře a w
Iáíce
Necháwám pougblo, na něm; je d)omaI žBíně Vl ., mámě w tom
fpůíobn, jafo [n)Io tobo čaíu, když ípočímaío na prfon nefnn'tclnčbo pa;
pežč. Spomínřa na bobrotn, ftCIĚ mi žL
)Jaííe Swasost po čas méí)o přeb:
lonského přebámání m %Ríměnšítí Dala, [\nbe me mnč wždy Šima ttmati
Ráčiž Wassc Swatost přibati k tomu jeňtč pogebnání aposstojskě, jeho;
11 Wasstch nohou prom-em) očcfámám.

We Walence, 15. října, 1848.

S.Betr, Biffnp Walenceskú.

Drátenict *).
(šepíaí hrabě$ebřid)Sylda:TaroUca.
„(š poctimoftí neíbál dojdeš!“
(Národui pťčslowl).

Gífnt) muž, řráčeI ž lana malou běbinou m horním a hornatém
Uhel“fťU Byť fráíně grown-,a pěfná poftama jeho b\)la tim giemneiííí
eřu pánamčmu, čím piímčřcnějííí ieů jí obyčejná ftaroflomanířz) fw)
(ělomát'ům —ou5ťč, přilebající bílé ípobh) čili nobamice, a bneovbalemtn)
pláňtíř íe sstaokým flobouťem. —Dblíčej jek,w b.)l mann), ale mšrm)atať
);římt'ttima), ge na ncm jařoln) m žxcadle rngou

sslecherxrost míbct

bylo. ——

Muž ten ípc|ím)1n fwfcm ííel bcoinoa ga nibh) )atm' aš na fonec, a tam
fe gaftamil přco (b:)jťou ([)atlnon, a 51e[)r'a flcpal na ohm, )afvbn) íe
bal, gebx) fílnejííím tlufotem nablc nefol)o óbubíti a poocnti mobl. Tol)o
wssař nebylo Ic obamati; mbo íntma ge [n)l ílabounh) lebo flepot m
tčchu ranním bognel, jiš fe otemich) bméíe, 5 nící)5tu uvítacím Dima ja:
Tobi) nohami

írnčt'mi, a již, le minut)) gbramč, 111116a číně lllf') ieií fv:

lem ftt'n jeho, a ), četmcm)d; rtífn

plynula

ii floma négná — laífr)

*) Wosstčstilo íc nám, 3 mnoI)1)d) Uoweslistických prácí P. T. pana

brabčtč

fra'ím)

tento vbrag se gimota bratcnífů slowauských pro falcnbái w přetlabn pobati.
thatní
jefítě nenťončcné place ímé pobá pán hrabě íán. nbecenftmn Imcb
m řeči ílmvanffé.

5

Sčcb.
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a 5qu plná: „Gšfutečnč teba) bneo opět chceš obejití bo ímčta baIeřěho?
ach! pobítoej fe, nebe jeji fmutné—a ta hufiá mhIa! 3ůftaň jeíj'tč
tento ben u nás, taťe' máme bneB páteř, a to je ben neííťaftnp—3ůfiaň
aípoň jeíj'tě tento ben u ná5!"-—
„Ne taf, bčmo Drahá, ne tař, Bhla obpoměb, to mi není mo3no;
3ejtra hh Ti hhío Ioučení taťě taf te3t'e', jafo bneé, a na neíftčjíí, je3
Eh páteř B íehou přínáj'feI, neločřím. Bpomeň si jen na florou naííe'ho
pána faráře, ftet'ó 3ačaj1e' říťamá, 3e toIíťo poměru taťomě plané ftrachh
páteční pIobí. Ba naopaf, mně jeji bneífa taf, jafoIn) na mne nějafe'
sstčsti čefaío; nehof jíem jefftč nífbh neobchá3eI B tať tč3fpm ftbcem,
a přece š takoon
bůmětou to SBána Qšoha, jafo prámě Dnes; a \očř
mí, míIenfo, fbo je iv SBoha bfuoěřuje, ten je 3Ie'honefttachuje, 11121le)
bůmčtu to SBoha, jařo já, a měj je Dobře! 8%o3loučít je mufíme,
míč, Ioučení, čím beífj'í, tím těžssi jeji "

„snu,
a. natotaf

a to

muj'íáí tak Bpti, ftaní3 je mute SBo31 opatruj Tě BáU žBůh,
fe 51-31)a ífťafině Domů." Tak quroíIa,

a film) ptoub fI3í \oez

Iiťhch hh! bůřa3em, 3e slowa ta 3 thbo'ře'ho nitra rohchá3eIa.
ímíabp mu3 jí obejmul, políbil jí cubnč to čeIo, a 3ůftatoí1o'jí, ívá:
čeI bále cefíou fmou.
Děwa fíáIa jeíjtč něřolíř ofam3ífů nepohnutč jařo íocha fráfná, (13
je jí fttatíI 3a hřbetem jTebě jřcííh. Utřeía si očí, fsla bo Domu
otcomfřěho, a přímřeIa 3a íehou bměře; on paf ňatnč \ohftnpomal me3í

ffalínamí a fítomh poříbfhmí Když fe Ehl octnnI na touhu tohíofe'm,
ohIí3eI je po úboIí ťtáíněln a 3náme'm, f'tere' thBofou mhíou napInčno
bylo. W okamženi tom mhftoupilo í íIunce 3a horou protčjíí, to3ta3íIo
mth nahromabčnou, tať 3e oťo jeho jeíftě jebnou umíbčIo bčbínu milou
——otčínu fpaníIou.
Za hobnou chmílí tu fiáí, jařohh mhffle'nfh jeho
íe fmčtIem ranního jlunečřa \onít'noutí chtělh do bomřů tírhuích, a fnab
hh th jen'tč be'Ie taf Bál, fbhbh ho nehhí jafmj 3muř bomáeíhu 3monfu
3 toho mhhubíI, ftethm je ptámě o3namomaío ranní fíefání. 3 hneb
fejmuI řIoBouf 8 hIamh, poerfnuí, poIo3íI ho i 6 holí nomě uři3nutou
mebIe febe na 3em, a íept'am náho3nč ruce, připomínal foBě poIohIafítč

nethamnčjjTí prarobr) a tajemfttoí \otčIení Božťho a fpáíh Iíbfře'. 313 691
bořončil ohmhfíě tnointhh ímé, ale 3toonef jeí' te nem'IčeI, jařoIn) jej na,

pomínaí, ahh poťračomaí lo mobIíthč bohumííě; proto qumíI bále hía:
jem 3mpffenpm: „íBo3e a Dtče náš! Tyš mne roe3bh chráníI, hubí3
í tentofráte míIoftimpm ochrancem mým, (1th je nefpufiíI přiťá3aní
Simhčh, a jfťafině je namtátíí fe ftohln 1ní[pnn,ímííuj fe í nab nimi, a
3ham je tofíeho 3Íího! QImenJ' ——S ním i 3monef řeřI QImen, on je
po3namenal 3namením ímate'ho řří3e, to3aI hůl, pořth hIamu fjítoťpm
Hohoufem, toftaI a ffeI. Q)?obíítha míoucná to3mno3íIa jílu jeho, tať 3e
htamhm frofem feftupomaí 6 fopce, pob fterhm Ieííf řrajní ftromh ímé
měl.

SBrmní břemo tho

břemo ímočcene', \oeIífuj řří3, foIem něhož, he3fp

3áítup btátenířů fe hh! to3hofh'I SBhIof tam umlumeně mífto, fbe je to jífh)
ben fchá3ítoaíí, aby fpoIečně opuftímn'e bomom mííenh obebtali je bo jměta
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. Gtařee-poíoffebimó \ofiaí prmní \\ 3\ooI'aI: „TU přícp'á3í'poflebm'! Soto,
Suto, zp'ě bal bIoubo \\a íeoe čefatí! Sínbv [\\jmáě me3i \\ejpnončjffímí!
LTBčíItem). 3'I)ů\\\, b\affi;

\ne jménu žBáně půjbeme bo“ ímčta balefébof

——

Ba malou d)\o\'[i 3mi3eía celá fpoIečnoft \o Ieíe \\eprůpíebněm, obřub
jenom jefj'tč mejch) 3p'cm, Ijlučmj Ijomot \\ 3erto\o\\\) íml'd; 3a3nímaI;
afj'maf 3pčm, \\ bomor \\ ímíd) jIáBnuI, a3 neBpIo pob fopc'em from
\anm'd; d)\oáIo3pě\oů ptáčíd; níčefjo slyssets.

2.
Jednxoho bne íeběI Sura \\ebaíefo žBtna pob patou, pIan'ou B\ufff'ou,
\\ mebIe něhonúatjounfý cbafníf. Doa b\oa složilř \oe fh'nu fitomoiočm
pIáfj'tíř, půl a klobouk. Sura fobě 3abIabiI bíoubč, jařo fjmman černě
Iefřlě \oíaío 3a ujít, \\ má3ně qutoiI
„Hje, pob tímto firomem, \\ 3te'to
knižky \\číI mne otec můj fe mobIítt'; Ty už, nemáštatíčřa 3ábněfjo, proto

je Tě chci já ujmout, \\ hubu Té mpučomat. _míe co3-íp—bo učení
nemáš (tuti, foftfp \\ fořalfa jfou Tobč mííejfjí, \\a mě \\aponn'nání
nebbáě, a tubí3 opcí) nabmmo brabp čaě mařil š TeboU!“ ——$ať řeřI,
\\ 3aft\č\'[ opatrně fm'3fu mointcfmí bo ímé fo3ene tafj'fo, 3 m3 jí byl
mpňaí, \oftaí, chopčl je pIájTte', říoboufu \\ poIe řfa: „SlUUko Bube 3az
'pabat, m bčbínád) pťichážť dubytek B pajim) bomů, mufím jíti jeblářům
pomobu při bobptfu, aopd; boftaI noclef) \\ fuě jibIa. áBůjbeŠ fe mnou
Wo1těchU?“ — Wojtěch aIe febčl B Ioftamí na foIenácI), blamu maje
\oe bíaníď), \\ m\3utě blíbal bo 3\me'. „3 3ůftaň si íebčt, cheeš:Ii, třeba

po eeíou noc, tp tmrbofjlamčeť' pramií Sura, \\ obfmapil.
Pod fjtuffřou Uastaťo třcho Inobomč, ani wčtyrek ijtim
Ieč když je \o něm dmufi

pwbubií,

\\ b3učem'm \\aúámající

nebpbaí,
\oečer

po3b\'c_\m\'\oobletěl. _!Bojtčd)
pořáb jesstč feděl 3ampfern, \\3 po nena:
báló hlaš šmhssléňek \opburcomač: „íšřítelí, co paf jfte tak fmutn\)?"—
goman
plamu a oči 3a\mo\\eenč, \\ miběl přeb febou 3íba. ——„Eo je
Sii po tom, f\\\\abe?" 3\ooIa[ šlBojtčcb \o3mr3enp. — „Nyi ——ptamil
3\'b, je mne o Wám Iíto, mebe je 22336111
\\e tobsse , mufíte fe \\ataíjat,

a trápit, \\ \\a fonec pfj'ecenemáte fj'ábnp pwňtl" — „To máte ptambu" ,
řefí chafnťk. ——„To je \oěru ímutná mče, (pořračomal 3\'b 6 \\á3mufem,
\\ \ cppbnou \opííomnoftí, 3íbomi nepřemo3ítelnou) to je \oč\\\ fmutná
\oěe, když člowěk muíí prqcotoat jařo fůň, \\ \\emů3e si Utčeho moběIat,
fbe3to jiní p\\\\\\'c \\ebčIájí, \\ boíne je mají.
„Wojtech: NUo, ale to je \\ebá 3j\'\\\\č\t, žBuf) to ta? 3ř\'b\[, člomčř
mujt' f_nán'eti \\ trpeti co \\1ů3e, \\ \\a jínéíjo \\eímí oběti."

Žtd: „tomu já nemeum , proč paf má jeben \oíj'eďo \mtí, \\ b\uíjú
nic nemítí? \\ mů3e=
=Ii \\ čowěk staw ímůj 3Iepfíit, proč bp to neučinil?"
leojtčcp: „To fe nebá Dělat."

„le to, je \\ebá bčIat—pwč íe nebá Dělat? To fe bá Dělat;
fbo je opatrnpa ď)pt\\, mu3efipoíepn\t\ , já bpd; Wám \o tom pomohl."
Wo1tčch:„Wy!?
bababafja! to bych přece \áb slyssel, jaf E\) ste

je na to \o3ftočdl"

5.
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Žid: „$a Wám bneb pomím; aIc Wy fc tafě muíítc ftomu míti.

Hle, Wy pťichážite fem tam do Domů, kdež nífobo není; bíebtc, aby to
onno hežky po tčchu 6 Wámč chodilo“; (a při tom gatočíl žid \ufou
(\ mířamí, jafofn; \\čco íbtábnul (\ bo řapív ftt'faI).
TU wyskočil Wojtěch diwoee, a bolí folem íeBe mácbnum (,fřifnuI:
„D \\) ípropabenó Šibe! co paf \\ o mně nyslťš? Slyssel jsi již, fbí), že
E\) bráteníf řrabI?" —
„Nyi —- chlúcholtl Iw chytrý zld, \\ebuňte blabmvv; to bobáčům
nefffobí, oni mají \nífebo boft; to není gábm) hťčch, a Wám to pomůše;
já Wám wssechno ga bohu) peníg obřoupím." SBřitom \v\)táf)[f)tfttoralů
a b\nacetnífů 3, kapsy, Ukazowať je Wojtěchowť, a cinfal iimí. —22'Boitčd)
fe chtlwě na peníče bímaí, (\ ga chwili řefí obbobíane: „Staniz fe

teb\)1"——Some

mg,:nnnv/I doložil gíbáf, „pobejte mi \\a to mhd"—

Chasnik tař učinil, (\ řefI: „3ibe, iefííi \\mc pobmebcě, já Tě zabijxl!“

Žid: „Bá:tBůh

žachowej! můžete fe na mne fpoíebnout, jat žtw

jím!

QIIe fbe paf fe [[)Iebáme, a_ž,Dubem: něco ípqu \\\í\\'?"
QBojtčcb: „Tauchle \\ těd; posledUťch bomfů ga přebmčftím ieft
palírna, \\) nižto fe na \Dečet fd)á5\'\vá\\\e!"
.
5139 tom Hamu fe rožesslť řašbó na ímou ftmnu.
,
žBo \\ěťoíířa hneď; byla cclá fpoíečnoft b\átenífů \\) nabgmínčné
pah'rni pobromabč; \ Sura a Wojtěch byli meči ními. Nčkteťi z nící;
pili fořaífu, oftatní pošímalí f\\>éí)0chleba, a bamili fc bommem , ne'ftcří
paf ii; howěli fot—ě\\a [fámě w foutč. Sii, co píli fořaífu, bržy rošwe:
'feIiIi fe, a balí fe do gpčmu, \ne řtctc'm íe \uebIe \vefeloftí,

iafóft trub a 501 mm;,

patrně

jemi!

jen; [ujwá blamní gnhufou wssech slowanskych

pífm' nátobníó, gíáfftč paf Slowákúw.
Sotwa že íe gmínfa učinila :) gpěmu, ímeb měly sklenky pokoje,
a bomor přefmí, a fiarcowě fe Hána) powftali, a wssickui žpiwali sami:

Iomanou pííeň m'uobní, kteráž ga poíchníd; tofů i \\a Morawě fe obe:
gnámílaz
Sá fcm bobrť) remeflníf z &' Žrcnčapífě

stolice,

Sá ;nám Dobre b\otomati hrnce, mím, \ajuicc.
Tu mne \\)fíubv cbceíu míti.
dee main [)rnče'f rozbitý.
Šum; mne \veImi Iubcií, \\cbo fem cbíapíf [)críh),
Dyž Není co brotowat Dá, f tomu íem \veImi sxisskh.
QI že Dobre b\otomat smím,
íDobre si \ mplatif Dám.
Ked si já ibcm po mestě, tu mne molaií diwky:

děd! fem! moi (\\bí) Drotári, poďte drotowat bmw!
Sá si fabnem, obrotuiem,
S bčmčáth) st pošartujcm.
Drotar (cm íá, b\otar Dubem, brotawm (I;ci zostatř,
N keď pojdem po ulimb, tai si hubem gpnvati:

Šum,
mííh) \ ranblíčfv,
ajte b\otowat
šeníčfv!
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Bosledňť siohu š obzwlásstllť oblibou opafomaít', a mefeíe při tom
nobamí bupaIí. —5Jčápotom \vífíďm' Sutu proftli, aiu) fám tafč nějafou
3pčmánfu přebnefl, neboť E\)I iafo pro fmou sslechetnost obe wssech. má3cn,
taf i pro fmůi Pěfm) hlaš ráb slýchán. — Sura fe nebal bIouI)o polař:
3etí, a 3pímaI pííeň, w ní3to íe ceIč ního je!)o 3rcabIíIo:
„Má milá-, premilá, rvffaf peřníč oči máš,
Škastný je to člowěk, čo naňbo po3e1áě.

„

Má milá, premilá, mffat peřnic' líčfa máš:

SsastUý

je to čloročf, čo mu id) bo3řat Dáš.

„
Má
Skastný
„
9m
(šťaftm)

milá, premííá, wssak peřníč ufta máš:
je to člomčf, čo ía 6 ním f[)omáráš.
milá, premila, wssak bíeíu ručfu máš:
je to člmvčf, ftetčmu ju tu) Dáš/'

Sura bo3pímaí, ale iařv u \vvtt3cní ofřal Báti, a ubíral 3tať1) ímé,
iafobv cbtčř 3etš a dakekost pronifnoutí, a na pííeň tu odpowěd boftati—
nemýIíI ho ani qučm) potlesk fpqubrubů, fteří Bu) bylt fnab ieí' te pořáb
f)!aG a 'pífeň jeho chwáltlč, fontu) fe neprt) ffpiname' bmčře otemřeh),
fubt) 3ib bíamu ímou bo ťtčmx)mfčtčíÍ, a ftím)m bIaíem1eta3aI
„Ntchtš

31x[)anbeín, Uichtš 3u fcbacbern?" — Hospodstý jej ovaI

3frátťa, maje

potěsseUi 3c 3pčmu drotaťského, a 3íb proti obyčejů nátobomců

si bal řící, a ffeI.
Ba malou cbmííi \vffaí QBojtčď) 3 hubu

pijáfů,

uIicí, ana3 poIomíčnúm mčíícem ofměcvmána Byla. iam
fwupil čIvmčř, a vo3bramíí I)o Homem: „boha) mečetl"
Wojtčch: „Zsi:li in) to, fpropabem) 3íbe?"

Žid: „Sá jfčm,1á;pobařiío

fwých bneb

a whssel ft na

k němu při:

fe Wám něco? máte co na probej?"

QBoítčcbt., Mám cosi, mám, aIe to je ptmm' apoflebm , 113šTeboU
Uechcixntc mice míti, co mi Dáš 3a tu Í3íci?" —
Zřd: „Hle, Me, to je pčfm) 3ačátef, 5910 In) fffoba, abt) ste bále
swěho sstčsti ne3fuůl.l_1fašte mi tu I3icí, já ji potě3fam; eo 3a Uichcete?“
W to'm, co Wojtčch I3íci ftříbtnou židowt pobámaí, wysiytla fe ruřa

fdná me3i oběma, a mytrbla I3ici lemu , fpqu tafe' bneb boftaI 3ib ta:
formou ránu bo Mama), 3e se bal. bo fříťua utířaI. Wojtěcha paf tqtě3 rufa
dmtía 3a M, a břmonv) bIaB bal íe siyssetč: „Sá tč naučím fráíti, ty
níčeniuífn! poíň fe mnou do ímčtm'ce, aby i ti oítatní mčbčh', co máme
3a Brábřa me fpolečnosti fwé!“
Wojtčch prosil Bpíáčcm: „QIIc Sutt), mih) Sura! neřříč, pro Boha _
Tč profitu, ncfříč! ten 3Ioppmčí1m)3íb mne k tomu přcmhimíí, a iá fem'
tobe Duch Iitomaí, iaf mile fem I3ici tu ufrabl. "
Sum
„To ti mů3e peš měřit, h) _batcl'm; řbvbv'ó toÍ)o Bp! líto: _
mat, byl byš ufrabenou mčc bneb namrátí[!" —'

Wojtčch

„Stuf paf íem mohl? Byl bych fc pto3rabíí, a mth;

ptopabll"
Sura: „QBčiI ienom 3četfřma fe fmnatábůml" '— a a tím íl'omem
dowlckl [)o do fxč'mu) „Bratři, motat, máme 3Iobčje me3i námi!“
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„91 řbo ie ten 3Iobči?“ řříčeIi mffíďni a přitom wystoččli._Suta:
„Wojtčch! 3í3 bIoubo fem bámal na nebo po3or. To míte, že to pom
Hebním čaíe 3ačaI pití a řatbamtt , toýběíef není tař toeIífp, aba) mu to
mnnáiTeIo, ptoto fe bal na frábe3; já fem bo ptámě 3aftaI při tom, an
cbtěI tuto lžtct fiříbtnou židowi probámat. Bčjte bo, bijte!"—
„šBiime
bo, \ooIaIi wsstckni, a již, fe bemšiín nab bíamami bIoube' boIe ——ale
to tom 3moIaI ftařec ssedtwý: „Ticho!“ — (SeIá fpoíečnofi Uposlechla
blafu a m3řa3u \oůbce fmčbo, pote fe fpnfiííp k 3emí, a ftařee obrátim

fe k Wo1těchowi řefI: „Se tomu taf, jat o Tobě Sura poměbě12" —
QBojtěd) obpomšbčl ftubem: „QIj metu ie taf, tafful" — Tento paf
qutoiI bále: „Často jfem Tě napomínaí, a Sura taře', jař točil mtblm,
ale wssecko bylo nabatmo;

proto

nemůgeme a neínm'me Tě be'Ie \oe fme'

fpoIečnoftí ttpětí; Ty bye nám běIaI hanbu, a mobI bp'ě nás bo nen'těftí
přiměftí." — „ano,
ptpč B ním, nn) bo necbcem me3i námi \oiběťl"
moIaIi mno3t' 3 brátenífů; ale Sura lnImm'I řfa: „!Bratří! ptoíím Wáš,
obpuffte mu to tentoftátc; on ieft mIabó a ne3fuffenp, a já Doufám, že
iei tento páb poučí " --—„S)obře, pe'ami! ftařec, me3mečin bo pob ímou
boblt'bfu, obpufiímc mu; bopufh'Ii fe wssak tobo neimeníííbo, potom mufí

ob nás ptnčf
Sata: „Děkth Wám, bratří, mífio nebo, bc'nnsi práci mfíemognou,
neboť ieft fttotef, a já příbu3nt) jebo, učiním pomínnoft fmou. —
žIBojtčcbu, bubeč pofíoucbat?"——

Wojtěch 3ajifatoě obpoměběI: „$ 6 raboih'! —- íobč,
'a wssem
Wám běfuií3a to, že fie mi to obpuňiíi; já fe jíířotně poIepíTímE" _
„Wčtl je wssecko pro3atím Dobře, ptamíI ňaíec , milé bčti, flefnčme,
a pomoblízne fe každh pro febe, a půjbeme fpát. " ——Stalo fe

SDruběbobne3
an boípobnň

rána feběl pán 'řtímínálnt' rabba ptáme u fníbání,

jebo bčo fmětníce \oftoupíla

řfouc:

„Mslost

WaUe, weUkU

jfou dwa btátaři, jen; b:) 6 Milostpánexxt rábi qutotIu , mnpabají taf
bimoce, 3e fe jící; a3 bojím,

mám: Iíš je topuftíti2"

„Dm'iTem še, pramíl tabní pán; já fem ií3 w úřabu fměm míběI
dostč diwokých libí, ani tito mne Uezastrassť!“ —

Hospodyně obema, a btáteníci mftoupili; napřeb Sura, a 3a ním
LTBoitčd)celý ufttaffem)._

oba b\oa ,

„SBocbmáIen bnb

„Na toěfp %nenl"

s„Dán Ježiš

obpoměběl rabní

Rriftuěl"

řefli

pán, a 113měřil oba

muše ofem 3řun'enpm.
„Milostiwh a meImo3np s„]3anel" quloiI

Sura, „m těchto dUech
uřtabena ieft pra Išíce ftříbrná. "
„Nno Iíbičfn,' pramil pán rabní, „mítenliš co bltžssiho o te Érás
deži?“j ——Sura mptábl lžicř 3 mm;, a obpomeběI: „TUto jeft měc
uřrabená; můi xnIabó btuf) tento ba! fe ob žida přemlumítí, a uftubI
ji, ale točil u3naI fmou Ueprawost, a přínáfíí uřtabenou Išicí na3páteř.
žBtoíím, Mřlost Wane, račte mu to obpuftitl"

!Boitšd) pabI ibneb 6 pláčem na řoíena ímá, a profil;
WaUe, netqčte mne 3a to treftati,

„Mtlostiwy

nitbp mice nccbei něco sspatUé,houčinitil"
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„Wstaň, f.)nu můj, quxoíI tabní pán; já Ti wssechUoobpoun'tím;
Ty iii chth floou naptamíl, a proto můšeč pofojmj Býti toe fměbomí
fme'm, a přeb Dráioem fmčtffám. QIIe Buboucnč fe nebej mice íme'fii 3ábnóm

oofuffítelem Nemysliž ani při \očci Tebe nepattnčifíí, tafotoou malíčfoft
3e fnab mů3eě m3íti; ia Tč qutoím 3e žkUssersti mnoboíetě, a proto
má \očř, 3e každý 3Iobčj a 3Bujníř počal hanebné 3ítoot ímůi š něiařou
maličfoftí, a ffončil na ffíbenící, nebo to 3aIáí1' bo3t'tootne'm. QI kdyby
fe Tobě ínab pobařiío, ujíti ípramebínoftí Iibffe', tem; toč3, 3e jest nab'
Sebou tofíemoená tuřa mffetoěboucíboBoha, iemu3 niítí nemů3eš, a. 3aIář
měčná jeft nn'IIionfrat horssi a těžssi, ne3Ií míTeďt) 3aIáře 3emffě Santo;
fráte jeft Tt wssechUo oboun'tčno. Wojtěch B rabofh' mfiaI, poIt'In'I tabs

nímu tuřu, a nemohl

mice qumiti

pro pláč, ne3: „BapIať šBán žBůI),

míloíiímý a. \oehno3nó s,Banel" —

žBotom qutoíI frimínáíní rabba bále: „áDIiIí It'be', tčn'i mne meIíee,
3e jfem íe \oe Wáš, btátenícíd; ne3mtjíií; mámť 3 Wčlš radost meIíťou “
SBaf mířaí, m3aI pení3e 3e stolkU ítoe'bo, Dáma! je QBojtěcbomi, a oramil:
„Wťm, 3e jíte chUdi libé, a 3e fobč muííte cbIeba íměbo pracně a tě3ce

\oobčíámat,

tu máš, ionu, toe3mi si to, aboo měl na 3ačátřu 3 čebo žiw

bytí, a fe nebal k 3Ie'mu fxoe'fři" ——Wojtčch coumnuí o frof, a řefI:
„Mtlostiwy sBane, nc1nů3u pení3e tn; přijmoutí; wždpk by to Bolo taf,

iařoboď) Bol obměněn 3a to, 3e fem I3icí tu namtátil,
já ifem 3aíIou3íI
treft, já neínn'm pení3e to \o3íti Mňj stthc tuto žaslUhch obměnu;
nebot“ mne k tomu oříxoebI, aďych uťrabenou roěe namrátií. "

„Ty in botami cbafníť,“ otamíl pán tabní; a paf řeťI Sutomi:
„Wežměte tedh Wy obe mne mala) tento bátef! ——Dn wssak obmětilz
„smiloftírov S.Bane, ja neimím a Uechcř také nic ptumoutt , učinil fem

toIifo

pomínnoft froou, a famarábí

3ifř! ——BapIaf
a ním.

8

EBán SBůbl" —

In) moin říci, 3e fem jebnaI pro

a ii3 fe brnuI

3e bweří, a EIBojtěd;

——

„To

ifou pobítou bobní Iíbe', fbo 59 1591taťoioou poctítooft a nic!;

bIebaIV' míumií tabní pán, an 3moníI malým 3monťem „Markytko,“
ptamil potom k boípobvní mftuouiící, „ti btáteníci nejíou tař bimocí,
iai fe 3bají." — „membuW
ta3aIa fe Ietítá služkaš ú3afem.—„91tcíf
3e, Bola obpoměb'; „tu jest ta uftabená I3ic_e,a to neibímněm'x' při tom
jeft, 3e ji 3Ioběj fám skroUsseně pťtUcsl."
„Nch, Mtlost Balte, proč
fte mi to neráčíI bříme řící, Bola Bod) těm uboíymn Iibem něco baIa";
řeřía boipoboň. —- „Na to jíem já tafe' ne3apomnčl; ale oni necbtčli
3noou mocí ničeho m3ítí. — SDoneo mi fabát, ja muít'm na úřáb. " —
DBIeH fe, a odessel. —
žBo něťoíífa dnech chodil Sura opět po ulici, a 3 Ust jebo 3a3níz
malo n) řa3bč fínt' 3ná1nc' promolání:
„Hrnce xdrotowat! SDaite broto;
\oatl" — $támě wychážel tafe' 3 iebnobo Domu, a cbtěl řoIem roba
jíti bo btubč ulice, tu wssak po3oro\oa[ 3 baIefa wesiký mon líbí, a siyssel
kťik: „Chykte bo! chykte 3Iob.čje!" —leo
lépe míběI, co fe bčie, \oftous
pil na famen u bomu TU ípatříl, 3e proti němu Bč3í muž„ a když ba)!
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na BIí3ťu, po3naí, 3e to

její mámě ten 3ib, ftetó3 E\;I ŽBojtčďja fe řtá:
be3í fmebI. Womyslťl sobě: „au, jft Uepochybnč ten, ftetčfjo ti Iibě tam
míti dytějí, no počfej, tv 6 mi tu pabI bo pastt!“
ŽB tom ffočiI 6 fa
mene boIů, a, jafo lem řořt'ft ímou, popabí 3íba utíťajicííjo. Zid je na:

pínal a BtániI, ale nabatmo; tufp brátařvmi) Bphj jafo 3cIe3nčprowašh ,
proto ífeI 3ibář bo profa. „EBroíím ŽBáé, pro SBoba, puíftc mne, já jfem
Ucssťastný!“ Sura je bal bo fmícbu, a řeřI: „ŽIno, mámě pro Boha
nefmím tě puftit, nebo íBán Bůh chce, ab)) tafomó 3Íoijn bofj'et tteftu

3aflou3eněbo, proto je Btacbu jenom be3f1) pofojně djomcj. ŽB3b9f paf
1m) fe ji3 3náme! SBamatujcš fe, jať jem 521nebámno baI jábrm) poblas
wek U paťťrUy?“ ——Batím fe Iib fbčfjnuí, a policajt mebI 3Ioběje na
míru) pťislUssUé, a to na průmobu četmjc'f) uIt'čnífů, a jináč) Iibí

Sura fe bále o 3iba ncftaraí,
1tUdy:„da1te brotomatl" —

ffeI ímou ceftou, a ptowoíámaí jafo

3.
SDtátenící, poďywssc něfoh'ť něDěI w Brnč, a we můfoIt', jafo3
í foIem žRajíjtabu, řbe fc jim w klássteťe f(amne'm oD3Iáfftě Dobře mebIo
——mpbali fe fpoIečnč na cestU bo 513mm), neboť f; bIíšíIa íměto3náma

slawnost fm. Sana

mepomuďěbo.

Na cestě je po donch

ro3trun'omali

po nebaíefóď; meínicícb, a m městečkúch wčtssťch je íd)á3eIí. Takto fo:
nečně přímí a3 bo anmne' Mahy.
Tobo čafu Iibé pťřchožť, 3Iáíftě nábo3ní poutníci, m Žšta3e pro me:
Iifě množstwť nebají je ani počítati; tu I3c po3natí mffecbm) nářečí a
froje 3 celých (žací), 3 Morawy, a 3e wssech foubebnícb 3emt'. ERo3umí

je, 3: příle3ítofi tafomá mábí tě3 mnoíjo Be3bo3nód; poutnífů, řteří jafo
onen 3íb tábi Iacino, t. j 3a pět prftů a já!) fupují. $ubí3 muíi Initi
každý číoměť m čaje tom na po3oru.

Sura fe pomobIÍI ubtobu fm. Sana, (! paf ffel bo Domu 3náměíjo,
kdešto m kUchin 3ačafte' bofiámaí kllš jibIa nebo ahnu3nu, an o slaonstt
Uebyso I3c něčefjo mvbělati.

thž
pťisscl fe kUchynt, ícjmuI početně fíobouť 6 Mami), otemřeI
bmčř-e,a pronefí prošbu ímou; ale nífbo mu neobpomíbaí. Dpětowal..
proěbu jmou jefftě jebnou, ale 3aíe nabatmo. ŽszfííI, 3e futbařfa jcft
nebDvaBně m řmnoře nebo \ne ímětnicí, a proto jící bo kuchyltě; tam
ípatřií bměře u fmětnice otemřené. To mu bylo pobimně. J 3moIaI
bIafitě: „HrUce brotnmatl" — aIe nifbo fe neo3tjmal. „To je bímná
mčcl" quroíI
fám k Tobě, „wssechUo 3otmítáno, Í ffřme š J,)ene3xj_—
a nil-“obo tuto! ŽB těchto hned) potuluje je mnoho žlych fonopáířů, fteří
Br) 3D: sslakowitě řábiIi, kdyby íem wessli. SDomácí Iíbe' jíou tať bobři,

od Utchž jfem jí3 mnoha) báref boftaí. Co mám Dělat? — ŽIj 3ůfřanu
3be na ftrá3í, a'3 přijbe fudmřřa. " — ŽBmTeI men, a íeDI si na prní).
Jam febčl blau-bo, a nířbo nepřítbá3eí.
Ronečně 3ajTecbI kroky na fdyoz
bed), a Ijneb po tom umíběl ftarou paníčfu, fterá ke bwéřím těm je

brala.

Sura

wstal, a n]TomEIjí Ijřmotnóm:

„ítůjtel"

_„ SBam'čfa fc
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postawy jebo bto3íroe' a bíaíu břmotne'bo tať uIeřIa, 3e ani nemufía
a uteřIa. -— Suma íe nemohl fmícbu 3br3et, a pofojně je opět ooíabt'í. '
Za hodUoU chwilt pťissel jařm'i pán, tento B pobímením IjlíbaI na bra:
faře. a cbtět ře bměřím. Sura wssak \oftaI, a froe' „ftůjte“ ftfmjm blaf
jem ooa'fomaí
SBán fe to3fjněmaí, a obbáněí Sutu obe b\oéří; tento
aIe 3řtátfa mu řefí, 3e nepuftí nifobo bo fucboně, [eč fucbařfu, fterou
31151;a při tom pobobínč mačfaI froou bůí otfiami. SBán ten aIe neobto:

3enč řefí jemu, 3e, nepůjbeIi w tu cbmílí, přímebe poIícajtp. — Sura
\offat' obbobIaně řefI jemu: „NU boože; já tu 3atím počřám na ftrá3i,
a3 příjbou policajti, potom mobou om na ftrá3i ftátt', a3- příjbe fuďyařťa. “
žBán nemčběí si jiné potabtj, a n'eI, jař Bol ř'efl, pro policajta. W fíni
wssak potkal řudmřřu, fterá, fbp3 [n;Ia ob pána floébo slyssela, co
je Děje, fmaocm přibčíjía na botu, a pán ffel 3a ní. S úžafcm ptala
fe brátenífa:
„(So pak Děláte? proč necbccte pána puftít bo jeho fwoět:
ruce?" —Suta
íjneb uctimě fmefí, oteiořeI 1iíIu3ně broe'ře, a řefI: „íBrov
jím, EDMoft pane, račte wstoUpčti!“ —ě Nyrlť je celá měc m!)fmětliía.
KUchaťka fila na uIíci, cI)tíc je na proceíí mimojboucí pobímat; moíIiIa,
3e Imeb 3afe namrátí fe; iBotom wssak baIa fe bo řeči je foufebťami

[ma)mi, a na kUchyň otcmřenou 3apomčIa BáU a paní její obeffIi ji3
bříme 3 bomu, řtecí) tubí3 otemřen a ptá3ben oftaí. SBán fátal fucbařfu
pro její Iefjfomtjílnoft — aIe fteraf je 3aca3íf, miba me fmětnici ímé
ffříni otcwřenou, to ní3to nmofjo peněz,Ivoío. Dn fám, jafo3to Ic'fař, Bol
náhle moIán k nemocnému, obfroapil, a fří'íní ne3amřeí; aIe na fftěítí
naIe3I wssechUo m nejíepífím pořábťu. 3 3a1ooIaI fucímřfu, a bomIoumaI
jí 3noroa řfa:

„ble,

bo jafe'fjo Uessrěsti Bx) jů mne Bola přimebIa,fb1)D\)

mu3 ten nebo! tak poctimoť'- —93af fe obrátiířSncomí a řeř[: „Wědčk
Be, 3e tu tolí pcnč3 jeft?" Sura: „Qíno, nebofboío wssechno otemřeno.“
íBán: „91 Wy ste přece nic nero3aI?" —- Sura: „ucbomej íBůbl bros
tac jeft ftce cbubó, ale poctixoó! ——SBán:

„Baf

bíouíjo ste tu čefaI?"

Sura: „Nsi bmčbobmrj'“
£Bán:„£1£šoftebobnv 111113,
3a to Wáš muíím
obmenít !" — Sura: „(SeIá tá mčc neftojí 3a mnoíjo; já jem jebnaI,
jať mí fmate' nábo3enftmí a ftoěbomí fá3e, oroíím, jMilost pane, jen
o fuo chleba, a tím Bubu bofonaIe obměnčnl"
Sura

iBán wssak ssel ře ffříní ímé, w3aI poth'ť B bufáta), a bámáI mu je;
paf je ni'fterař nechtel m3íti, řfa, 3e Dube foo'fojen B malou ale

mu3nou. — %].šánwssak mu moíměth'f, 3e těd) peně3 nepotřebuje, proto
3e jeft Debata), a nemá 3ábmjd) betí, jim3 In; bobatftroí froe' 3anecbaI, je:“
mu ale 3e fnab hubou oem'3-eto ]? bobcěmu. — Na to přijeď Sura zoe:
Ii'ťaj ten pcm'3, a taboftír j'fáfaje pramií: „Wčtl si wystawťm bům, oje:
ním fe, a Bubu fe ímou QIničřou nejn't'aftnějífímčíoměfem na fme'těl" ——
QIIe ro tom je 3ara3ií, a qumiI 1oá3ně: „Kdo paf mi wssak bube wčx:x
řiti, 3e mi pení3e to bolo batománo? moji frajam' Bubou mujmti, 3e jfem

je ufrabI " -— „W

tom je chťó pomoc, orauoiI pán boftor, m3aI pa: ..
pít, febI fi, napíal fois, a bal Í)D 3uromiřfa:„11ťa3te
úpčš tento, a
ažoý Wim

Bube měřím“ Sura

po[íbí[ mu _tuřu, q š hlqsitoU wběčn ost
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ubíral fe 3 Domu, aďy sstěsti ímé ognámíl fpoíubtubům ímóm, fteří
wssak teptm w pobmečet m Ratolíně fe íeffli na noeíef). Sam mum
hofpodsih oftatním úpíš přečíftí, 3 učím iafně wyfwitaťo, še pobepíanp
ván Sutomi peníge tt; batomaí ga meIi'řou f(ušbu jemu proťáganou. —
Radost btáteníťům Byla nemóflomná; mfíicfni mu toho ffte'ítí. přáli £Dtuu
běbo bne fe tosíoučíi ?> nimi, a ffeI fám jebiný bo otčím) ímé.
Důatní ípoIečnoft togu-Duma fe po flamnoffi gaíe po mífí gemí.
Wojtěch ffutečně gacbomaí slčb ímůi, a polepn'il fe, ale iebna chyba jeho
lig fe E\)Ia příliš gafořeníía, tař še wyrostla m nátugímoft matnou; [n)I “
totiš obbán nemírne'mu pití, taf že mu začasté cefti; Uestačowalo.
Sebnobo Dne, když fe [u)Ií lig hežky baIeťo obe měfta mgbáíílí, [u)Io
patno meIíře', a šlBojtčcI) fobě nabvbal Iábem 6 fořalťou čaftěii, ne
fluífno a proípěífno Bplo; m pobmečer 5in náílebťomé tobe pattní; než

50 přecbágeie ougfou Iámťu ftratií tomnomábu, pabI bo gmolím) quBo'ťe',
atať
fe poroUchak, ge jenom pomocí a_ muofróm namáháním
swých
ípqubtubu mmvígnul, a Do neiblíšffí mefnice bomIečen Býti lnobí, řbegto
iej foutrpná íeblřa me cbíěmě uboíiíía.
Na ěejtři gtána [»in ípolnbtugi í íebea u něbo, aiu) \DÍDĚÍÍ, jať
fe mu baří, rabíli fe meípolef, ftetař mu bále ponlábati, a tu mfioupíl
k nim bo chléwa ontIó pán ě mIaf; ffebimómi a 6 černou páířou přes
iebno nfo. Sedlka š pobimcním wžkťikla: „Bam Bože! náš míloíthm;

pán brabčl"

a IibaIa mu ruf'u

chowř a řečí:

„Šel

jíem

Sent:) paf Iaířamč obrátit fe k Wojtč:

bčbínou

a bogmčběl fe :) Wassem

a proto příóágím, bych fe na Wáš

nelámal.—"

Uesstčsti,

s„Bracně promíumil

mIabíť Uěkoltk flow na bůřag ímé mbččnofti, nebot“ Boleft nefmítná ímí:
taIa mu mnitřnoftí. —— „Gbomejte íe tíífe, ptamil brabě jiš nem po!
íIaI pro Ie'ťaře, a bran umíbíme, co fe bá bčIatí. Pixede mn'ím muííte
bo pořábné pofteIe přeneíen býti, fterou iíem QBám jtž obfiataí"
-—
Sotwa to Bp! mpřefí, přicbágeli bma Hubome' ge gámfu, mIošíIi ho na
noftbla Dobře gřígeně, a milí ho tam, obfub Bučí přímí. Wedle noftbeí
ffeI pán Iyrabč, a ga nim'í fráčeíi oba bráteníei. CestoU oftámali Iibě

ftátí, blíbaiíce na průmob ten, a poóbramuiíce bobrotime'bo pána ímébo
B mnvbou uctimoftí W šámkU ufpořábaía hospodyň btaběte nešenatébo
žlásstUi fmětníci, bo řterěš nemocný

bonefen

a Ie'fařeln it's přítomném

bneb obíebámán byl. Když fe bhl Iěťař od nčbo mraceI, tága! íe pán
brabč š melířou outrpnoftí, fteraf by bylo? — Lékač řečtí ramenami, a
obvomčbčl: ,SJčaIá čáťa, Mtlost pane, nebo mnítřnofti jfou tuge po:
tun'enp.

"

——

Ubohý chasnťk měl melífe' Boíefii, ale ínáffel je :? tafomou trpčIi.
moúí, že mffíďni pognali, ge Uesstěstť íme' ža tteft bopufftěm) na feBe
pomaguie a faiieně trpí. — SDruDe'ÚDbne mu to BoIefted) bobnč uIemí=
Io; aIe Ie'řař ugnaI, še to není gnamením Iepífení fe ftamu jebo, ne'brš
,že to ieíi učínef gánětu,

a že _jeít fxnrcbomanó čas,

aiu) gaopatřen 59!

fmatmni fmátoftmi.. SBán btabč fám ífel k němu, a připtamií bo na to
——QBoitěd) paf slysse o Uebešpečltostč meíířč, pramilž

„Cfštaniš fe můIe
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Božl“ iá ifem tobo 3aflou3ií, aIe Doufám betoně, 3e mi EBán Bůh mí:
Ioftbmj obpufií.
mdo jfem 591 3111),to je pramba;
ale to nebi Bube
mnohém Iíp, fbe neupabnu mice bo pokusseni a břichu; tafe' tam přiibu
bo fpoíečnoftí anieIůto a fmatóď), a íbIebám fe tam o brabými tobičemi,
ftere' jíem íotroa po3naI. "
Za malou chwťlt příífeI otec bucbotoní, a fmatí obřabome' fmátoftní

mpfonáni bolí B fráínou pobo3noůí, taf 3e mn'icřnipřítomní pobnuti Boíí
W noci 3emřeí nebobý mIabíř, opIafáloán Bom obe roffed), 3Iáíftč
pak od fwých fpqubrubů, fteří fe bneb to3effli, a řbe ftere'bo brátenífa
na pohřeb ftooIaIi. ířetíbo bne bolo m ofabě te' ioibět pohřební prů,
mob neobnčeiná.
Ba fří3em ífIa toííedýna mIábeg fffoím', 3a ními ceIe'
qu3eBm'cttoo hraběcí, a paf bubební a 3pěroácfó foot a fně3í, 3a nímí3
tafem na mátád) nefena bola íamómi brátem'ťo, 3 niobšto oftatní no
obou fttanád; to33ate' ímíce to rufou maiíce, ímutnč řráčeIt'. iBán hrabě
a toeíířé mno3fhoí .ofabnífů fsli m3abu. Nikdy přeb tím ínab neměl
buiteníf taf ílmone'bo pobřebu. Bo mn'i fmate' 3a mrhoěbo, oo3máni
bolí ton'iďni btátem'ei bo 3ámfu na oběh, po ftete'm fe š melfóm bt'fů
činěním opět po fme' ptáci to3effIi bo ďlťzkych i m3báíenód) \oefnic

4.

W

borním umím

Bola iebnobo \oečeta “bota netopíořá quncem

k 3ápabu fe chýlťcim fpanile o3ářena, tatá3 bota, pob fterou fe Hibná
běbína to pčřněm ale neútobném úboIt' ro3ptofííraía.
X_am febela na

paře3u běma fráfnoofá jařo na trůně, obfub fo3ám foIem ní fe pafous
cím ro3fa3o odmala; mífto 3e3Ia B!;Ia to silných aIe bťlých tufou jeiíd)
Důl paftóřffá, ftetou pobbanom flotilu eefh) tooměřomaía —
Šebína) sluha lejí [\pI meh'řo bílý pes, ime'nem SDIInai, kterýž ta:
fe úřab tIumočm'fa me3i panomnicí a poddaUýult 3anámal.
.Ro3íčťám
již, fe chtělo bomu jíti — co3 uftamičnvm meťotem froóm na jemo od:
mala) QIIe mditeífa Mid) neměla f tomu 3ábne' óuti. Banabaiící ílun:
fo taf řtáfně oo3Iacotoan horu, a trůn, a Iíčfa její — fmětinfn) I)ot=
sié taf líbe3ně fe jí f(aněh) me točtěrfu, mečerním, — oolctuiíei motá:
Iotoe' taf ii to3tomiíe ltchotily, a nejmoěífí mífto na bože te' tať neoBs
me3mó pobleb bo Dám) \oeIifě jí poffotoloalo, 3e mufúa jen'tě be'lc' fo:
chati fe w mhsslénkách, ien3 fe ii ob rána bo mečem, a 3ao ob mečeta
bo rána \oe bíamince a me frbečťu motah). Tyto myssléUky ieií boh;
tobo mečem taf mocné, 3e fe jim m'ftetať ubrániti nemohla, aby buífi
ímé ašpoň poněfub uIemíIa, baIa fe, co fa3bá Sťowanka bělámá, —
bo 3pčrou, item) fe a3 to Iefífu o3ótoaI:
Kébych iá roeběIa, kdě moí míli) Dowd,

Zaniesla bt) mu íá 3a pobáríf piwa
NejeU za pobárif, ale pobar wma,
2153) ho! čermenť) íafo ta řaIina.
Kebhch já meběla, fbě moí milí) chodi,

Zaniesla bt) mu já bo pohara room;

76;
Rebvd) id meběla, kdě moí mih) kosť,

Zauiesla bu) mu já, do pohara

mím).

.sčebych já mebčla, čo moí mih) [)uta',

Werbych mu Upekla na obeb fobuta —

Děwa již. negpímaía, aIe 3 Ieía gamgnčt gpčm ftím) a fráím) špěw
slawika žnámého, gpčm me slowich fráím)d):
„Šó iíem bobra) řemefíníf 5 te' Srenčauífc' ftoIice,
Sá gnóm Dobre bratomatí, !)rnce, miíx), taínice. "

Děwa mffáía, a má mftál; běma žůstala jako u mvtršem' státř ——
ale peš jařo ftřeIa Ictěl š řopcc k Iefífu: bčma upuftiía žafcm a roč;kooj

ffi-fráfnč upíetenóvměnec 3 polníd) fmítfů, a úfta ogmaía íe: „911!! to
je mů) Sutal"
Ze fe Ucho a ftbce ncgmóIiIo, dokášať bystrý graf, jať
míle Sura „3 Ieíířa wystoxlpřl. U kťiže ímeřI klobon a políbí! í)o a
paf I)!teb fráčel fpěfím)m řtofem 3f)ůtu, a QIničfa fráčela fpěssným kro:
fem bolu. menabálé to íblebám' bmou buffi ftáínád), bámno jis ípříi
žUčUýchpopfatt fe nebá. — _
_
DBa b\va ffIi gbůtu, a G kopce na hrubou firanu bolu, a ftábečfo
malé fráčeío přeb nimi, a m); chtělo čerstwě iítí, peB jim přcbbíbal, a
fdsaf, aiu) ssli pomalu,
i_afoba) Er)!
ccsta ta Dube neímímř řrátťá, Byť In)
QIničřa fíuyffela pt mnt' mffecbno
bm mčbčIo již každé běďo, že a proč

“cítil, že oboum m gabu' jbn'ucím
i íebe belffí býla.
to, co fe Suromí ftaív, a btuí)ěí)o
fe Sura neobyčejně bran) gc íměta

namtátit bomů, že uběíal fmou poctímoftí meíífc' sstěsti, že si donesl
mnoho peněg, že chce pč'fm) bomef fiamčti, a že Dube co nemibčt ímabž
Ba, jakéž bráteníci iařtě žťwt nemibělí. —— Někteťi žačalř atcíf blamou

řtoutítí nab bobatfimím jabo, ale pán farář, jemuž, In)[ Sura úpiš ímůi
čííti baI, přeíměbčíl ie o tom, ge a jat“ poctimě f peněgům WWW, a od

tě bolu) o meowi každý míumí š úctou \veIí'ťnu.
Ba nčfvh'ť neběl přiffía tafě oftatm' fpolcčltost btátenífů Domů, a
přinefíi ínmtnou gprámu o fmrtí a o flamnčm pobřcbu Wojtěcha, jakož
i o tom, že tamnějn'í \pán blabč bo bo fměbo gámfu příiaí, je) otcom=
sky pčířomaí, a fu); umřel, iemu ten řráím) pobřcb wystrojtl. Sura
učinil námrf), jařbt) měli pánu hraběti ga to mběčnoft ímou projemíti.
Usneslč íe, ge o lBánocíd) mífíďni půjbou opět bo (hled), ge fc tam po:
moblí na [)L'občWojtčchowu, a 'pař še půjbou bo gámfu, aha) pánu Dra:
Děti gagpímalí ímé pííně nátobm', fs bquemí a G bubami. letaf fe ffu
tečnč „bčie aš podneš

řašbotočnč, když bráteníci příóágeií

do Cxech.

Gmutef nab strátou Wojtěcha m cíginč trmal nčfoíif nebčl, a po:
řáb

fe o něm mlumílo,

až, pak prmní

ffie'nřn)a řeči jinam obrátila.

prohlcřsska Sutt)

G QIníčřou mp:

Na fmabební mefdí, ftete' tenřráte Sura

Bobat) mpftrojií, negapomenc niťbo 5 celé bčbíny, co žtw Dube.
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Sie n.
Byla půlnoc _snil sem tiše:
'„Nade mnou jest nebes vyše
Ve blankytném čistém jasnu;
A on nad jí krásou žasnu,
Luna v zvyklém nočním šeru
Jako labuť na jezeru
Nad dolinou tichou pluje,

Čarovné ji osvěcuje.“ —
. „Ach, kéž na tvém skvělém člimu,
Luno, kněžno velkych světů,
Plynout mohu volně v letu!
Zřel bych světa pouště, ráje,
| Slovanstva širé kraje;
Zřel bych vlast svou —Tatry šumné,
Slovensko své bolné, dumné;
Zřel bych káti černou vinu
Praslarého jeho vraha;
] zdroj svého žalu, blaha,
.
Po němž pořád toužím, hynu —
Zřel bych někde v krásném luhu,
An má kvítka ve svém kruhu.“
Myslím. —

V tom, když k zemi zrak svůj nesu
Od divného toho zjevu,
'
Volně kráčet patřím k lesu
Muže, u s ním švarnou děvu.
„Co Ti trne ruka, noha,
Marie! ——věř,jako v Boha,

Miluji Tě věrně, stále,
Bez Tebe mi nebe malé.
Míti musím, bych měl neb'e,
Ve svadebnim rouše Tebe;
Musím provésf,'co mi 'milo,
Byt se peklo protivilo!“-—
Tak muž mluvi, prsty zvedne,
Přisáhů — a děva blcdne. —

Tu hlas jakj's s hůry volá:
„Ustaň svůdčel lež to holál“——
A hle! v září jasné, zlaté
Anjel, maje ruce spialé,
Nad blouzenci těmi stane,
Za ním_vonny" zeflr vane;
Potom k- děvě hlas obrátiz'

„Marie! Ty útlá růže!
Ku své rozkvetáš jen zkáze;
Proč nastavíš citům hráze,

_
Jichžto proud Tě zničit může?
Opustila's otce, máti,
K nimž máš vezdy láskou pláti;
Proto—li Tě odchovali,
Nad Tebou by bědovali? -—
Kliti budou. dceru—svoji,

Až je chladná rakev zkojíl —
Vrať se, setři slzu s oči,
Kteráž tváře jejich moči,
By nebylo kdysi pozdě!“ —
Ale děva neposlucha
Druhu šeptá cosi v ucha,
Utleji se k němu vine,
Vine se, až hříchem hyne! „—
Anjel s oka pláč si stírá,
Naposledy ust otvírá.
A než před nimi se kryje,
Ještě zalká: „O Muriel“ — —
Zachvěly se zem i nebe
Hustá nad nimi tma stála,
Děva sklesla beze sebe,
Duše svůdcova se smála.—
V tom se strhnul včchor divý,
Kácl duhy, skály lomí;
Nebe sype blesky, hromy,
Země chrlí oheň živý.
Zatřásla se země šírá.
Bozšklebuje jicen dravý;
Vyhazuje plamen žhavý,
Peklo hloubky odevirá.
Děva úpí: „O můj Bože!
Svého hříchu za odměnu,
Hned. mám zhynout ve plemenu ?“—

„Toť svadební Tvoje lože !“ _
Zoufalec dí, a dál kroči,
A než se mu k nohoum vrhne,
Do plamenův kvapně vskočí,
Za sebou ji v propast strhne.
Propadli se v hrůzném brobu;
Vznikla noc i bouře děsná. —
Já vylržen lekem ze sna,
„Tak Bůh .kárá dětskou zlobu!“
Zvolám; trna na všem těle —
Utírám si čelo vřelé.

Jiří Slota.

Emanuel, !. j. Bůh je s námi!
S nebeské k nám přišel výše ..
Opusliv Svou věčnou vlast—
Do zemské Syn Boží říše,
Nesa bídě naší mast;
Vládnout můžem nad bidami -
Bůh je s námi!
Sám nám všeké cesty klestil,
Volal: „Jen Mne následujl“
S jasnou jistotou nám věstil,
Jak zařídit život svůj ;

' '
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Nikdo nás již neomámí *_
Bůh je s námi?

Snad-li lesky od sluneční záře
Vypůjčil dnes sobě všechen lid?

V krutém se zlým duchem boji,
V bludech, jež má zemský svět,
Všemocný Pán při nás stojí,
Netřeba již nám se chvět!
Nejsmct více slabochami—
Bůh je s námi!

Muži, ženy, starcové a děti,
Mládenci a panny v chrámní prostoře
Vědí kterak neděle se světí,
Klečíce .tam svorně v pokoře.

Těžkým-li se poutník chodem
Na tom světě unaví:
V svátosti jej rájským hodem—
Tělem Svým Pán uzdraví;
Zvet nás ve Své svaté chrámy—'
Bůh je s námi!
V trudné, bolné, trapné době
!( Otci sv'ému zdvíhám hled;
Modlitbou jen levím sobě,
Cítím v duši těchy mod;
Světlo zírám za mrakami —
Bůh je s nami!

Života běh když se kloní,
A nám otvírá-ASe hrob,

Svět když kolem nás' se-honí,
By nás sprostil smrtných mdlob:
Lékař-bydlí nad hvězdami—
Bůh je s námi!
B. Kulda.

Neděle.

Jedna pravda věčná všecky blaží,
Kterou zjevil k spáSe naší“ Bůh;
Jej se modlitbou a' zpěvem snaží
Vele'biti každý lidský duch.

V neděli se pěkně zapomíná
Na starosti, práce, mozoly;
Na zemi, k níž týden poupíná,
“Dnes duch lidský dlíti nevolí.

Neděle jest obraz svatých slastí,
Které chystá Pán Bůh člověku,
Ve Své věčné, nadehvězdné vlastí,
Až jej k Sobě vezme po věku.
Co kdy žili lidé v 'zbožné víře,
Neděle si vážit věděli;
Zlosýn jen a nevěrec a zvíře
Nezná milou, svatou neděli.
B. K.

Povolání ženy.
Nerodí se k panování žena;
Proto k žezlu ruku nevztahuj ;
K poslušenství jen jest vyvolena,\
V lásce jenom vezdy slavná; stůj.

Boží slunko dneska iasněj svítí,'
Krásnější jesti modrá obloha;
V spanílejšíchi barvách vidím' kvltí; —
Snad-li změnila se“ poloha?

Ani pro meč nen'í ut'vařenn,
Pro ní není _soudní stolice;
Pokorou a láskou oživena
Obcuj všady jako — světice.

Ranní Slunko pouští blesky jasné
Do okének v celé dědině,

Plň, co povinnost a manžel velí,
Dobré semeno vždy' rozsívej;

Nad klidem & nad pokojem žasne,
Co se vhoslil v domech jedině.

Starej se a—pracujp'o dení delý;
V domě svém jen o blaženost db'ej.

Každý všední nástroj odpočívá,
Pluh a srp a vozy, cep i mlat;
A! se oko kamkoliv chce dívá,l
Všady vidí sváteční jen“ šat,

Obveseluj muže smutné zraky,
Pocifuj vždy slast i jeho trud;.
Zapuzuj vše černé, bolné mraky,
Jenžto tíži manželovu hruď.

A jižs věže _slavných zvonů zvuky
Naplňují čistý ranní vzduch,.

V tvář-ích jí se cnota'veid'yl skvějg'

A již čelně venkovanů pluky
Do kostela vede Boží duch.

Snahy, _tužby, které" v- sob'e ' nost;

Jaké jsou to šťastné zbožné- tváře,
Jaký v blahých očích vážný klidl

Zo rtů ženy—\láska' ať' se r'o'sí,'

Mužiljen a ctnosti v- obět- ději

Jazyk svůj at pořád-přísné krotí;
Pomluvy když vyváří _se jed';
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Když se lůza utrhačův rotí,
W rodinu chtíc sázet hádky vřed.

Dech můj vyřknul teskné: „ach !“
Duch můj těkal v myšlenkách.

Může—livšak býti hájitelkou—
Vítězství—li duch jí pojistí:

Kdo pak asi onen byl,
S hlavou tou co ondy žil? -—
Skončil's živobytí běh

Pak se staniž pravdy bránitelkou
Proti klamu, lži a závisti.
Všady nechat halí svoje oči
Cudnosti své strážným závojem;
Kde jí smělé žádost v cestu kročí,
Braň se útěkem a odbojem.

Zavírej též obezřetně uši,
Zpěv kde slyšet svůdcův vábivý,
K řeči lstné se kloníc, ve své duší
Věrnosti hrob chysta hanlivý.
Nezviklaná v srdci svém i v duchu
Žij jen ditkám svým a manželi;
Hadí pískot poznej v čilém sluchu,
Drze—li se s tebou přátelí.

Drahých dítek přenadějné květy
Kol se zírat, —-pro církev a vlast
Slovem je i činem rozechvěti——
Tot“ je ženy sláva, čest a slast!

Jako člověk ve cnostech? _
Ci byl's zlosyn ošklivý,

O němž svět jen hříchy ví?——
Tu však vnuka duch mi můj:
„Já že nejsem soudce tvůj !“

Byl-lis mudrc, na němž svět
Chvalí učenosti květ? —
Milovalís-li krásnou cnost
Špatných vad byv vozdy prost? —
Sladival's-li po tichu
Trpkost _chudých kalichů? ——

Budiž jist, že jméno Tvé
Mnohý chová v duši své! —

Byl-lis valně bohatý,
Pýchou ke všem rohatý?
Snad-lis od chudého chtěl,
Aby před Tebou se chvěl?
Kdo se klání Tobě teď?
Dej mi na to odpověď! —

Jen Tvůj vlastni, bídný prach,
Z něhož nemá-nikdo strach.

Umrčí hlava.
Šel sem kdysi sám a sám
Na hřbitov tam za naš chrám;
Viděl hrob sem, nevím čí,
Na něm hlavu umrčí;
Tu sem s uctou do ruk vzal,
Bol mi duši pronikal;

Byl-lis hodný liídumil,
Vo každém co bratra ctil? —
Měl-lis časem smích a hlad

Za svých dobrých skutků plat? —
Jestli často bolný trud
'
Svíral Tobč srdce, hruď:
Aj,_Tvůj dobrý ví již duch,
Jak Tě blaží v nebi Bůhl
B. K.

Geííobtfuc' obrágft) šfitofu 1844..
Btrámim léto tofu 1844. to femetní EDtotamě ga příčinou nebubu,
jen; mne po něfoíif Iet bot ímíraí, touha! jjem íe na tabu [ěřaře na
cefh), abych bofábnutě gbtamí uftáIíI. Set jíem přeB Wťdeň do temer:
ního Štótfřa, paf" čaje bo RakoUš, a bále bo Bawor. Mnoho jim
na cestách miběí, žknsil a pocítil,. což, je mi hluboce torulo bo pamětí a
Do frbce, a pofub nu' mnobou jemnou upomínfu tmoří. Maje ga to, že
UpomiUky tuto ínab i čtenáře naffebo řalenbářc „!Dto'tamana"
gajhnatí
hubou, pobámám 3 nící; něfolíf tůgmjd) obtágfů.

Z WidUč ]? Gemetní'fu.
Dostaw

fe sychle ž Widně po jižní Šelegníeí bo .Sě'íobníce, jet jíem

ípotečně 6 učfotifa cellotonífi) na woze až, f patě ©emetnífu, fboře
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4416 ftřetm'ců mpfořé, fteráž, je?: přirogenou bránící mezd Rakonh a
Stýrskem. Dfo mé těfan po ftáfně přítobě; ——útobně nimp, ťmčtnatě
Ioufu), fem tam 3 tichých meím'čef iaťo \oěrní ftrágcomě fc mppínaiící
kostelni wěže, po obou fttanád) fEaInaté a [eínate' bota), gbe onoe na
potácí) staré hrady —- to wssechUo Dplo fráínpm obragem, na něm; ofo
mě š potěíTením fpočímaío
Nad iebnúm wssak fťupením obragu toí)o í
írbce mě gapleían.
Na bohatých nimáď) wůfol Bola prámě žeň ; žeUet
frpem beinroě pobtínali obilí bogtalč, a Hahli f)o toebIe febe. —— TU
gamgnčl iv,-monB poblíg—ťěměge foftetní,

a \on'iďni

tágem

obbobímffe

frpp

w ffirěm polí nábojně pořlefíi na foIena ímá, a íepnmoífe mfp m tťché
moblitbě tať bloubo íctnoali, az Dot flárom) gmon umlťnuí.
SBpIof to
prámě w páteř ráno o 9. bobině, \o fterčšto oobě Spasireť náš ímate'
ruce ímé pro Uassc \opťoupení na
romití, jařou radost jíem pocítil,
gloom: na fmrt zúšofupíteíe fme'bo
a ruce fepíate' m moolítbě \oroucné
galih),

a m íroci mém mgbuoilo

řříš přibiicti bal. NemohU ani mp:
míba, ftcraf měrná Iío, E\)m [)[aíem
upamatomán, I)!teb práce ímé nechat,
f neoeíům pogonoíbouoál. Oči íe mi

fe přání toušebnč,

abx) [vx—51)
wsstckuř Iioě

po celém oboru gemífe'm, eo bratři a festry \oeíoolcť, a co měrné Děti
jebně fmate' math) Cťrkwc ga \oořoupcní ímé QSoím bíťn) mgoámalí, pe;
mně mc míře íamoípaíné ftálí, a cnoftmi kťesiauskýmč fe fhoěli. Sáť

ftáíná, iař rabofiná a Bobatá pra

bp napotom i naífe

džeú w po:

íIeDní ben íouoní! — ——*.Boootfnouti Dlužno pro tp, jen; negnaií oby:
čej m Nakousich, še fe tam ll) páteř negxooní o třetí I)ooině oopoleoní,

iařo u nás, ne'btš o 9 [)obíně přeo polebnem; pořáoef ten powstalz
topo, že fe btší boíIomně pííma ímatčbo, f'oegto fe flabe ímrt !Bána
Krtsta na bemátou
bobina, fterá fe \oífať pooíe npněiffíbo počítání 6
[)obinou třetí oopoíební fronmámá, a proto fe u nás? tafe' tcprm w boot:
nu tuto gwom'.

Cech m cigíně.
Wystoupiwsse na patě ěememíťu
ž mogu, rožefslř íme fC— Ke
mně wssak fe přiorugíl míaox) muš, (\ nel fe mnou, neboť chtšl ta famá
mífta ro ŠtýrskU, jařo iá, 1taxossttwitiszl
to LfBíoeňář,úíabníť bol:
norafoufte' ftátm' účtárm), a iař ifcm Dry) spogoromal,l)oon1)fatol.;f
jméno jeho left Slhtícnbauer.
GDÍCDIH iíme w L:,abuončm bomoru pob:
le iaíne' říčfo Mčrct na noelef) oo Neuberku.
Bywsse unameni chčlžou
přec Cfšcmerníř, gaůamílí iíme íe ro poomečer m oíamelč, ale čisté l)o=
ÍDůDCe11filnice bo Neubexkll \oeooucí, bychom fc ttocbu gotmoílí Za jinpm
ftolem míoeli iíme ncřoiíf Šryrxských íeolářů, a me,;í ními mysltwce, a tí

I)!učnč nemoleř Eomořílí.

Sá a ívoluceftomníť můj mlčťi) iímc poffou:

cpali; tento fe po d,)mílí ře mně nafloníl, a fíeptal mi Do Ucha, že fe
mu ten mpílímec gbá býti bu'ň wřoramanem nebo Čerpem, abpd) pra) k
němu pronuumťl cefřx), še bo ráo \oíoč[,1ař to Dube na ně; účinťomat.
— Bařím se potom“ iejíd) poutíííil, a moiIímec íe po nás oI)[eonuI, iá
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pak ifem I)o oromíí, řťa: „Wrosim Wáš, PaUe, obfub me?" —- „213W
SBáua Boha!“ whkťtkl mpflimec, a jaře írncc wyskočil 3-a fivlem, a Duch
si k nám Dřifebnuf, maje tabofi 3 tobo, že 3aíe iebnou mů3e po čeffu
bomořítí. ——Ne méně mííaf rabomal íc tafé ípolucefřowníf l_nůi,' tas
dosti mysll“wtowy, a běfomaí mi 3a votčn'ení jemu tím připtamené, bo:
flábaje: „TU mibíme, fterař mátcřířá řeč mocně a fou3eíně na číomčfa

půfobíl" —

Giamming.
513013911)něfoIíť Dní m

Maria

Ceslř, a přefročim Dbět do Nakollš,

dossel jíem ftáínýmí úbolími to ©ammíngu,

měftpíe pob (Suší mc

čtwrtí nat) Wideňským Ieíem m úboIí meImi f_xaínčm. Zde byl přeb
čaíx) jebcn 3 neimětffíd) KartUsianských fláfftetů m Ewropě, „ÉDům ttůf

nu !Banm) Marie"

na3maný, r. 1330. \nvfiamenó, a t 17821301)

cííařcm Soíefem 3rufícm) 3 nemeíífaí jíem iefftč přeb mečerem pobí:
mati se na památfu starych čaíů. Čásk fraíně mvftameně prelatuu) jeft
m)ní 3ámfem, oftatef ítamení toí)o fe již, ro3pabámá
Zachoweirto, ale
žohyšdčno jeft 26 bomřů čilí ceilí po bywalých Rartuftaneď), m Utchžto
m)m' bpblejí tolníci.©1bce
mne 3aboIeío nab 3půftnutím háínébo goa
tíďébo chrámu SBáně; nemtbet m nem mc nc3 bolo 351 a to3tlučeně ofna; 'fbe
ondy oltáře ftámalt), prá3bně mífta, dlažba jen \m)[)á3ena; — ímutnc' to
fměbectmí nebámno minul—áá), pro

Dobu) a fráíu

ílcpvď) čaíů.

Sieben 3

tamníd) úřabní'řů mvmamomal 1m, še tomu není bámno, co tento tucích:
nó chrám SBánč slonžil 3a siladisstč íena, Hanu), břímí a ptfcn.9?1)nčja
ssi majitel oUoho ftatfu, hrabě Festetirš: Ešžtechášh, bal f)!leb wsscchxw
\m)I)á3eti, aby tato weířolepa &amba Docela ne3puftla a cí3incům příftup:

nou fc fřaía. Sebíná čiftě gotíďá mčšfa jeft poíub nepmuífená, 3 bola
jen'tč m ní mibčt jeft 3monef, fterx) fc ímumč bímá na ípouftu, a mau
ně bíebá těd), iq onm) ímolámaí fu ípoíečnvm d)!DaIam Božixxl. Na
fttanu uabnutb, jařobx) 3monití cbtěí, a iařoín) fc tá3aí: „QšubuIi paf
jefítě iebnvu fouati bámno 3ancbbámanou flušbu ímou?" —
Kéšby 6 obranu) a ftambami ftatobvívmí fagba) aIeípoň tař naflás
baÍ, iafo imenomam) pán hrabě, ab)) památfn) frafnc'bo umění a při,
flabne' občtimoíii mínulóď) měřů panuiící 3iíffnoít Uasseho čaíu fc'uaIt) a
unneníomaíp! 3 u) nan'í blahé n\íalti (řambj) tafomc' pořab wíce mí3cií,
aniž, c jící) Ebo ujímá!
Bolestnč bvtfnuía fe nás? 3mama3
úst bonne:
\Dčtntvď), že na ftatťu iB— přeb nebámncm fialá, mc ílůvbu gvtíďčm
'ftáíně mpftamcna, a až po tu Dobu 3acbomaná fapíc 3Bvřeua byla moto,
ge fe famení 3 ní na ftínící potřebomaíol. '! -—

Gtrengberg.
Nedaseko Lčnce leži mčfiečťo Gtrengberg;
v_říieíjícnu tam mámě
w polebuc. Baíebnum m [):)fa'ucí 3a ftůl, fpatřil jícm, čcbo m)ní málo
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1111;mibčti I3e. W iebnom foutě meíífé ímčtníce oBčbmaIa četná rabína
a čelábfa I)ofpobífěf)o. Napťed mníďni obítoupimn'e ftůI 1m Mas fe
mobIíIí; Uejstarssi čeIebín říťaI moblitbu, a ofiatní obpomíbaíi, erstýchau
jíce fc 111mm? cí3inců putmunwď) , mobííH íe wssrchUh t) 1110inth přeb

jíbIem a po jíble, ftere'3 ob círfme ímatc' vřebcpíám), a m bremíáři 3a
3name11am) iíou, jařo3 fe 11) f(áífteříd) bnají.
2130 občbč čeIebínomé po:

bčfomamfíe slowem: „Bawi—111193115“
a Dětí Iibah) robíčum
moblem'

přeb

jibíem

to3e|fíí íe po ímád) máceď),

f1v1)111ruce. — Siento háím)
a

po

ííbfc 111 Nakousich

obpče) fpoíečne'bo fe

111e3i Iibem 111ífub1) fe 3a=

chowáwá; i 11 nás I)o w robinád) Bof)aboi11z)d)a fpořábanód) naIe3áme;
aIe Boí)113eI obyčei tento mámě Eřeífanfh) na 1111103eji3 fe m1)trati[ i m
Iíbu menfomfřčm, 11) 111čftáď) jen jcfftčv1v3ácnčjffí, a w hospodách, iaf
iíem

to miběl

11) ©t1'e11gbergu,

11 nás

113 1m)I)1)1111I.

/

„Stať fe čaít) mění—taťtcnto
fmčt Bě3í!"—3pímá fe 11)jebnc' ná;
robní pííní; — jaf míle mím fe t1atí,ub1)1ná fráíné řá3ně w bomác:
nofted), a moblitba ípoIečná fe 3anebbámá; a to není Dobře! llbome'
jebně robim) ípoIečnč pracují, fpolečnč sstědré bar1)31uf1) Boži přiiímaií,
a proto malí fpoIečně
311 11č s„13111111
Bohu bčfomati a o ně ptoňtí.
©[1)|Tte, Wy 1običomě a boípobařowě! 3ad)omamcjte fpafiteím) obyčej
tento 11) 10b1'11ád) swých, Bá1ná=Íi ho (13 pofub,
paf:Ii I)o aI-e ji3 wíce
u Wáš není, umábčjtc I)o 311mm 3aíe 113bomed) Wassčch. Nassi přebcí
fmčbomitč I)o 3od)omá111aí1', Dobře íoubíce, 3e, kdo fe přeb poímčmáčfx) 3a
1110bl1'1511f11)b1',wíce íobč 1vá31' pří3uč ffp1tn1)d) líbí, ne3íi pří3ně Božť;

a tafmm)

slaboch Uapotom ínaono

tafč In) 3apřel ímé čiftě 111mm) (1

ímou míru. —
íBo oďědě iíem fe pobímal na 'fofteI;

řámen náhrobní, (\ na něm nápis:
11aro3e11 1'. 17**,

ufnul

3 menfu míbčti jcst me 3Dí

„Zde obpočímá N. N., farář 3beiíf1',

11) s13á11u"—c111i ben, ani toť ímrtí

11eb1)I11bá11,

a přece fámen ten byl temna ' nebámno teíán a 3113bě11. Hofpodský mt
měc tu mgfmčth'l, řfa, 3e tambube obpečímati )íd) farář, má3m), 601111131)
a Iafřmm) pastýť bud)o1nní,řte1z) fobě 113 napřeb míftečťo to na hrob
fám \vvmolíí, a í)1ob11í fámen 1' návíB 3f)oto11)1't1'baI; ben a toť umrt-ni
fe má tem-m po jeho ímrti m1)tefatí. Wospichaje, nemobl ifem ftarc'bo,

od swých fátnífů milomaněbo faráře namíftimití, ač jfem toho íobě přál.

EUže.
W podwečer žastawil
ssich 111čftwRakoUsich,

jfem fe 111EUži.

Jestčk to iebno 3 nemam

Ie3í na Iemc'm hřebu řefx) Enže,

mčfřa do SJunaie mIe'má.

Dbefmáno

jcft ftarámi

je113 se nebaIeťo

brabbamí,

má čt1)11)

hrám) a 16 mč3ír Na námčfh' ftojí o fobč obmmná mě3, vb cííaře
932a1í111ilianaII. .1565.
39. čtme1b1anm3d) famenů mpfiamena. Na
seweroawýchodnim

ftaínc'

foncí 1nčfta Ie31' profřonn)

3abt11b1),vobfub 1111)[)I1'bťa
na Dunaj

351111121?
Ennšekk

a na ořolí jeft

Za panomání mímanu byla 3bc římfřá ofaba, Laureacum

U prostxed

přeutčffená.

na31va11á,
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nač iefftě pobnee blíšfá mea Lorch upomíná,
jeft fofřelem pmnčtíbobnúm, ob SJčarímíliana
ftarobolofimí obohaceným. Rřeífanftmí jiš m
Tuto pobftoupil n) l))ognc'm mouáílebomáuí

jenů gaobatřena a ogbobena
]. whstaweným a nmobómi
3. stoletť žde tomířeno [u)lo.
řřeft'auů ga cííařc SDioflb

ciaua a žDčaxímíauat. 304. římífa) tribun čili íetníř, fn) Flortan
fe
40 fřeífanflómi moiáft) lnučeuiďou ímrt, Bum u) řece EUži utopeu Bylo
mi ufágáno í uu'ůo, f'oesto [)))l, ble wyprawowárú obumatelům, fm Flo:e
tían utopen , mífto to jeft m!)toubeno jařo ftubnč, a nab-ním na íloupecí)
břemčnt)d) ftucba , bofola iíou "flefát'ťa pro nábošuc' ctitele jeho, nab
blubinou paf: wifi megbx) lampa l)ořící.
žBomoblim fe tamo, a jím opět bo I)oftiuce nagpčt slyssel jíem
gjebnofw

mčítífá

Domu bluf

_iafo ffhlnícl)

opahomna

malíčřád)

bítef

bčtí.

513,1'amcuomi, že to jeft

Sabofiim jía, jí mibčt'i,

mftoupil jíem bo fmčtuíce bofti pcoítorue'; bíteř malód) tu b).)lo mnol)o,
na ftčuácl) mííelo \oclife' mnošíhoí oBtágfů, na niebšto togličné smířata,

holím), nářabí, a 'r.b.m1)1nalotoáu\)
b))lx), maiíce Dětem ? ponaučení
uágornčmu floušití. 3 náíitojůu) fe cuoíčem' a ííleuí tčla b))lo tam.
Ditky u) me' přítomnofti na roglíčuč'otágft) obpomíbalx) a tělocmíčne'
gřoufffi) ptomogomala). “[ uaířojte! fboš B))l učitelem a opatromnířem
tčcbto outl!)d) bítef? — Wdowa, fterášgneboftatfu učitele lnušfťe'bomíle,
rába íe pobrobila úřabu tomu 3 láffuťmalíčfóm. Zdaliž paf D)) i u náš
ua weufomč — u) xučftečfád) i. ne mfíď) tařomc' opatcomm) lel)ce fe 5ří=
bití nebola), alu) ,bčti, gmláíítč lctníl)o čafu, nej_eu pob Dobrou oď)rauou
B))ll), ale tařc' alu) fe l))teb u) ucjpnončiífíd) Šímota tocíd) půba togumu

_a ftbce přimamomala,

a uclešela labem aš bo ífefiébo

le'ta, když bítě

bo íffolt) d)obití počíná. .Rboln) o mčci te'to bůlešíté poučen [)))fí d)tč[
.bůflabnčji, tol)o obřagujeme na ma)!mxm) a lacínt) f),)íé nafíef)o\n))tečue'l)o

h a1ana, profešíoca Mossnera, u) Elolnoucí, pob i_tnc'nclllz„513čftounřa,"
anaž '\npbaua je? tu Bsnč

uáflabem

„S?árobní j_ebuot))." ——

Sw. Flotian.
mebqlcfo Since legí na pabotfu u) fráíne a melmí drobne ťtaiíuč
pametibobnl) QLuguítínianffx)l'láíftex, „G.ro Sloríau“
naámam). Bbe
B))l fm.„íšlorian pobíhat, nab hrobem jeho !Beneoíftinflx) fláfítec mo,
ftamen, a posbčji me mojuácl) gbořen. W uapotoxnníd) čaííd) teprm
pomftal tmu npučjífí fláňtec Slluguftíníanířx). ($()omá m íobč meliřou
_fnibátnu, ftáíuc'-1unčleďé a příxobniďě íbí1l\), má fráím) chrám íBáuč,
'a m!)cbomal mnol)o učenofli a uabošuofří m!)tečnt)d) mušům.
WssechUo
mi ocbotnč ufagomal ieben 5 fláíítemífů, negapomeuum ani na gmelebene'
l)oípobáříhoí.
Dřuíhn přípolncnouti, 3,e jícnu n) celém horním RakoUskU
Ualežmsl wssechna, i ícblílá I)oípooářftmí Dobře nčúomaná, tal ge orba

na Morawč maluč přemúíícua jeů orbou touto. iBrůmobčí mi \o tom
pofťntuul Šáboucíbo lovímčtlení, “ft-etě, J,)ofub mi to paměti oftalo,

tuto opařují. \'Bajebno

nemají rolníci bontoacafouíítí pole ímé na

6.
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tratě togbčíeně, iafo na Morawě, Uěbrž pohromadč, a proto může každý
hospodáťstwť ímé bež pťekážek žwelebowatř, an nemuíí ohled hráti na to,
sbalí ívufcb ouboří nebo neoaboří. II proftře'b ftatfu swého má kazdý
majitel weliky gběm) a řříblící pokryty bmůt :) jebnom pofcbobí; m Domě
jeít pěfnč fc Icfřnoucí nářabí, nábberně nábobí, a \veIfá čistota w fmčtnis
cich, což, o žčlmožnostč iejíd)

fmčbčí.

Každý fcbIáf má tafě Ioufu iebnu

m choftí, ne wssak jaře u náš tu fuB, tam faB. Na bťehách potoků
a Ua eršich Iouf iíou wysázcny olsse, ne paf iařo u nás ti; fffarcbč

fofitbate' mth). Louky oIn'cmi olemomaně meImi fráínč m:;pabaií, a olsse
tafé febIáfomi břímí bámá. HornorakoUsstč hofpodáťowé i ž jiné příčinu)
jen'tě oIffím bámají přebnoft. .skdyž fe obilí bo ftobol swáži, Habou mesi
snopy olssowé halUže ?! Iííh'm, ale fmablě, alu) fc bo obilí mlbfoft ne
natábía; tím jeft stodola pojtssřčna proti mgn'ím, 1čchžmůně 5 olssowych

halei obbání. Také o to bofpobář Domo:tafouíh) bbá, aby ftrufmmí,
žpotokú mebenvmi, ťdykoliw tobopvtřeba, Ioufám dosti mIábt) gaopatřií. —
Musim tě; gmíniti fe o tom, že w berníci) Rakausich sstěpaťstwi Beinmě
se pěstuje. WssUde miběti množstwi owocxlhch fttomů, což Uctoliko frau
jím: oftáffíuje, ale i meIífi) u5itef přináífí bo[pobářfmt 8 owoce při:
ptawují omocnomfu, (nápoi minu pobobmj) jen; wssak cigíuci, na prawé
mino šwykléxUU, nedbutná
učinil mne pogorna průmobčí můj i na iínou meícbůlešitou příčinu
glňelebení Domo rakonského hospodáťstwť. Sedlák tamo neměI tařořfa
Šábně roboti), tudyž wssecheUčaš fmůi i fílu sonkhofpodáťstwi
ímc'mu
obtaccí, čím; í žámožnost jeho zwýsselta ieft; proto febIáť borno rafoufió
w n\,mějňím nomém pořábřu negmáíomyíIní nab mětn'i baní, jíštv mu
fnabno gamamití Ige. ——
11 náš tafe' robota a bcfátcf přefial; tu onbe
flamaI fe Iíb náš nabčjí nebůmobnou, že ga ně praniěeho platit nebubc;
proto umogím dobách pobťežxtowych wíce pili abonbou fc bamiíí, bahno:
bářftmí ímé ganebbámajíce a peníge mrbajíce. Takto atciť není bimu,
že pogotuieme fem tam íformoucenvft m Iíbu nab mětffímí platy ftátními
a obecnými, ga robotu í ga beíátef. — DlUžUo žajisté i pomínno, aby
každý mama) [ibumiI fměbomitě poučomal Iib máíompflný, že obámání
lebo jeft mámě, a že uejmíce na něm faměm žáleži, aby w pořábfu fam
fftítučm'm při žwýsseltych baněd; poctimč obftaI, že ěaš a fíIu, jež dťťwe
na wbotě fttámií, npní fmc'mu boípobářůmí měnomatí, a je wssemožným
fpůíobem smelfbomati můge a má, aby še ímé půbx) mice mptčšil; a pak
xsc wssecko safe mptmmtá, a tolníř náš, obřefnum fe UectUého chlastU
a maření čaíu w hčmád) a paťirUách, žwýssowatt Bube zámoznost fmou,
čehož nm celým írbcem přejeme.

Lřnee.
Se Sw. íšlotianu ieI iíem do Lřnee6 ptofeeíorem Beřrem Scheggem,
mUžem učeným, ienš ftáfně wýkkady žatmů wydal, a B profešforem
?Bogícm, ptmním pťedstaweným m míinóenzíšreifingu w Bawoťich, kte:
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rýž honba! dobré poučení o tom, iaf fe přímo fmatómi .Dt'ei wykládatť
má, a jine' fpisy. Eestowať ifem 6 ními až do Gan). !IBoIfgangu za Jfchlem.
W iíd) .fpoIečnofti jíem fe neien pčfně bmoiI, ale tafč o mnobýd) wěcech
důležitých šáboucíbo poučení naboí. —9ínec jcst fráfne' mčíio to ntěn'ene'
fraiinč, má mnoI)o tofielů, řIc'nTtetů a jináč) l'lířamů, o Uichž wssak ob:
ssirně qumíti
nemohu, chtč toliko některých obrázků z cest ímo'ď) po:
batí. — Wydánoaje fe z Mommy na cefh), En! jíem ob nčfobo oošá:

bán, bych nejbůftojnějfít'mubífřupu řineďčmu, :) (Doftot Stomáfíi
Biegíetomi
něco mnříbíí. Bylo mi to míle, ge pognám oíobnč tobo
“muže, je); iíem jiš bříme nejenom ge ípííů, iímíš círfen) fatoIicfou Ratně
báií, ale i ze žpráw o ief)o I)orIíme'm a neunamcném naňýřománi Bol
ponaí.
W reí'tbenci [n'fřunffe' ponfágáno mí f:)mfi na b\oe'ře, ga nimiž,
prh zňstáwá fomornt'f iebo, fteunn iíem fe chtčl ohlcisitt báf. Uslyssew
po bmojím gaflepání bíaG, mňoupíl jfem, ale nemíba nifof)o m poťoji
jiš jíem opět chtěť obejití, ano bifřuv 5 btuběbo po?oje mnftouníl a mne
meImi mlíbně wybišel, abych ssel bále. Modlil íe nránoč Bremíář, a fice
SBcnebiftínffa), bmx) bříme íBenebiťtínem. bneb ptmním oobIebem toibčl
ifem me tmáříd), \o noname (: \oe miTem cbotoání fiaříčťc'bo » Bifřnpa
gřeteInč mognačeně wssechny n) cnofti \nótečne', iimíš íe fřnn', řašbe'bo čIos

\oěfa k fobě poutá, a co pumy) pastýť cítfenoní omčinec fmůi proti ob:
půtcům háji
S me' írbce nřilnuío k němu m ofamšem' jafo f otci
Litowal ifem, nemoba iebo pogmáni Ee ftoíu přijmutí, an lícm o pů!

iebne' mnftI na šeíegnici íebnontí. S uctou bíubofou namatnii na toboto
slawného biffnpa, fteróš nnni u mníoťe'm fiáří, n) 81. roce, ofíeonuí na
oči tčIefně, ale graf fmůi budmnr) žc má n) neitepn'ím gbtamí, oíměbčuie
mábotným řígením Bíífnpfhoí i\očbo. _—
Z weťejných ústawň Sšineďód), ftexe' iíem [n)T. nami'ftímií, aípoň

Háffter mííol'tbmjd) íeíiu tuto motfnonti mníím íenfráte

E\)Ia nemocníce

iejíd) jen'tě nepatrná;
měínf icbnu Iognici pro ženské„ a_ hrubou pro
mušíře'. íBřebftamená řábu toí)o mne 6 ochotnosti po celém Domě pro:
\oáběla.
žBo neipm) jíem \oibčI íeftn) miíoíxbne' a jící) obíínbomání
nemocných, a mufím mngnatí, že jfem tafonoon úmamnoíl, čiířotn, IafFa:
moři a občtimoft poínb nenaíeůnul na šábnč nemocnicí ——W ložUici pro
zenské míběI ifem múiem, ž nebo; na Naboptobně půíobeni mííoírbnód).
sester foubíti Ige. W jebnom ťontě feběío bčmčátfo aft befitílete', fproftě
ale čistč oblečené, majíc ořeb febon na stolici fnigťn a papíry; u ní
febčIa míloírbnc'c feftta, a sicc ga n1e'._přítomnoftí obě dwč ttsse. Na mon
otágfn, co B)) panna ta 6 tímrbčmčátfem běIaIa? pratoila mí nřebúamená,
že dčwčátko to po Dlouhé nemoci ofřt'má, a ieííto prý) ani čisti, ani pfáti neumí,
aniž, čebo o WáUUBobU mí, že bo míIofrbná festra me mčbomofieď) ted) mon:

čůie —-D.Bě1n,takowých opatrownčc potřebný nemocní naífebo mčřu, afro
QBincenc de Paula, gaflabatel milofrbnncí) í: ster, I)Iuboce pognaI Iáffon
fmatou, ze nemocnému'míce jeft potťebi,než cbíabně obmčřeněboopatromání,
a že nemocná na wýsluUi negífftne', mámě fřeífanffč a obetiroč Iáfh) ne:
toIífo těIeíně fpíffe ofřeje, ale i mtamně fc wžkťťsi. BožUalk jeft hluboce,

86“
3e frbee 3enířě, pemnou mírou o3imeně, nab3emfťou nabčjí foieně a fmaá
tou Iáfřou pIápoIaiící mětn'íd) obětí a mětn'í mptrma'lofh' schoon left. —
Siafompcbto ípoIfů,m\)tof1It)d) na půbč cítíme .Rrífíomt) nejmeiě a jebíuě
potřebí ieft ímětu nnnčjííímu; nebo ímčt npněm'í, 3mIá1Ttěpaf (&mtopa,
jeft iařoíu) melífi) ffpítal, o čem fe fa3bt) přeímčbčíti muíí, fbo3 íebe a
líne' nefIame, a řbo3 mffelífě m))iemí) me ípoIečnoítí Iíbfře' neměří femrflóm

íoběctmím. Nemoc noněiífíbo pořoIení Iíbífébojeft mnítřní,

proto ieft

matně, mřebx) 3em_ně1'ífí 3abán'čti mafií; taf íe' bolamfn) tím míce mra3í
na mnítřnoftí, fbnííotína fe tím míce 3máí)á. ——slšoímuřená, a jebem

nemčtp a Be3bo3noftí nařašená frem m Iíbi'tmu brá3bí a napíná iebo
3íh), a Iibe' 3mámení toto napnutí 3ínmíčne' mají 3a fíIu, a tubp3 Iomeují
,ffáIou ne3mtatnou, Bijí bo ní fIaBou ímou pěftí, mpríce, 3e jí ro3Bořítí
muíí; íÍáIa ta mífař ani fe nef)\.)bá, a d)rám na ní mpftamena) š outrpf
Uostť bímá fe na poffetíle' slabochy, ien3 fííntaií po ní fIínou roubaxvýd)
a l3ím!)d) řečí, flefajíce G řrmamou pěítí a blamou, tčffíce fe maIí'

cbernou a nemo3nou nabělí, 3e fe jim po3bčjí útof na fťáIu Rtíftomu

ípoiettómí fílamí pobaří. Batím d)ubácí tito mnoho qumí—
3ceňp,

ale mnofm

f)á3íIí jimi 3ímníce, cI)tí fe 3af)řa'tí me fmětIe mčíícome'm Buaííť

omfíem l_nnobe'mřci na 3emí a m 3emí, 3nají přírobu a mnítřnoftí jeií,
3nají baIefóď) fraiín pIobt) a Domain), měří umem [ma)m Běf) a meIíEoft
těle?; nebefřód), mncbíoubaií fe, 3e 3uaií 3áfom) mffecí) měcí můťol febe,

pob febou i nab febou, a mají íe 3a mííemčboucí; íebe

a mííeď) mčeí ětmořítel'e
3natí

necbtí;

mífař, ímébo

a EBána ne3naií,

Ba ani po:

a proto mffeďmo, co měbí, jest jerm

firaťatína fufá

Be3 ceIífimé foumírofh'.
mébí In) měli nebe jí3 3be na 3emí, nefmtteh
Uosti bucba, foubu žBo3íI)o, měčm)cí) taboítí Ucbeských, a muf peřelnád) fe

Iefaií.

Trápi jící) uftamíčná 3í3eň, napáií fe wssak falnou a ímrabutou

mobou 3 Babnifť a falu3ín, ftubníei 3íme' mom) mpbpbaiíce
(Sbtíee
neuftáh) Í)Iab butóomt) upofoiítí, Iapaií mítr, ien3 ie nabómá fice, ale

nenafpcu1e3btampm
nebefřóm pobrbaiíce.

chlebem měčne'ptambi), 3mIáfftč 3imó1n cbíebem
(Sbrámům 3íme'f)o žBofm wyhýbajť, ťlánčií íe wssak

fměmu žBobu—3íffu.

sem mobíe fhmí mífabí) profiorne' (bránu) š

wysokými mě3emí, 3 níď)3to bnem í nocí, me fmátef 1an m ben wssedUi
mvftupuie fouř a Dóm obětní. Dbčtí, je3 přínáffejí mobIe fme', [u)maií

meIífé:f..p fmčbomí, fptameblnoft,

čífřota mramů, míra,

náběi

G[unce prambx) 3aaníta1íce

a Iáířa

fřeífanffá;

a t. b.

Běbají 3a Blubíčťamí, a3 paf 3ůftanou m babnád) (13 po ftř mč3etí; ale
přece toI)o, fbo3 Bi) iím uřa3omaí jíftou ceftu a pomoc, mptrubuií 3a
BIá3na. ——©mutn*.)mbůťa3em nebubu nebe3pečne'f)om Iibúmu mmějífím ieft,
3e na bud)u nemocní poma3uií febe 3a 3brame', a Ie'ťaře 3a nebu3ímce
Ešmět npnějífí neměří ne3 tomu, co mibí; proto íe ípoíečnoft Iibfťá jen

tenftáte qumatuie, ofřeje a umčří, a3 míru, naběia Iáífu mtčIenou ípatří
me ffutcíď) WWW) a m tt)3ě' občtímofíí — potom fe namtátí f Matee
fm (Sírfmi, a u ní opět bíebati a naIé31tí Bube m:;fmčtíení (! upofoiení
fwých tu3eb,

a 3I)ojení fwých wnitťUťch BoIeftí. ——
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W tomto

b))d)u účinfuií miloírbne'

fefttt).

Be sta přířlabů,

jen

mi co negmratm) tol)o bůfág, na paměti tanon, flabn gbe jen iebím),

ínab

me'nč gnóm),

ob l)obno)očrne'l)o )))nše mi foělenó. ŽBřebnčfolířa lc't))

gámošnú mu; )oe Widnt f))ab náílebřcn) moítopáíínofti ))))emramnofti obamnou
nemoc) fřltcen b))l. Qčfařowe' ie m))iábřilí,

Še ugbramení

jel)o )).)íceob peří):

mého opatromám' m5 ob le'lů pobáman\.)cl9 gámiíí. mitbo mífat', a)))ga )oez
líh) ))lat, ned)těl )))o nemíbanon offflimof) nemocnc'l)o, bloubotrmajícíobz
flul)u na febe mg,)tí. SDomčbčmííi fe o tom jebna 5- míloírbnód) íefter,
famá fe f tonn) naln'bla. Wsdoxlc )víía'f offl'limon nemoc, () přebmíbaiíc,
trmati [)))be, () [\oiíc fe, a))), me íme'm Dobrém přebfemgett'

že bloul)o

g))n'flána neřnla:
Pala ))) po'f'oj) ne)))ocnc'l)u bo gb) garagítí f))tl) B řctčs
gen), jeho; bt))l))) tomu na rnfn ímou tař ))řípcmrn't) Dala, ab)) )) ne:
možno D))lo, fe m))mlnontí, ab)) n\fíař ).)řece))o celé ímčtnici molně ď)obiti
)) nemocného opatromáti mol)la. Bapřela fe bocelá, a M)? Dlouho Dnem

inocí

)) nemnflonmon trpčlímoftí a láfEamofh' opatromála

nemocnébo,

až 6 pomocí Boži íEntečne' ofial; ale netolifo na těle, ne'lnš ) na Duff),
neboť [)))m přebtín) neměrcem, ftál íe l)ořlí)o))m fřeífanem, tafomou láq'fon
)) oběti fřeftanílou šiskan .Db ))čl)o napotom fláíftet mílofrbnúď) feftet

gnamenitč jeft b))l nabán. —

Sw. QBolfslang.
Stoogloučím fe )) Qinccn),

boiel

ifcn)

)))) Šelegnici š m))ffe imeno:

))\)nn )))ůš) bo )?mnbacbu.
sl—)ol)lebnnn)f'e ))) pobmečer řláíítet EBenebifs
mm), a blíšc Qalnlmcbn o íobč ftoiící foftelíčef nejfn). Sítoiice Boži,
n.) nčntgto iíon troic omčře, tři oltáře )) tři ofná, )) floušímífc brul)él)o
bne ráno w fláíftcrnín) d))ámn *Bánč xUsst fmaton, fil) jíme vnapřeb fn
Srámcnflčnn) n\obovábn, )) pač po šelegnící bo (Sjnnn-mcnu; obtnb na
mírní lobi ))o fráínc'n) Sitamenílc'n) jegeře, )) paf na boítamnřfu Do
JschlU,
mčítcčťá w ))č'řnč hornaté frajínč.
Síonf gbe lágně )))—alnčna;
)oíítč)oo)oa))ě, )))-oto ieft tan) bral)o. Sčeoaleřo JschlU ici) 5namenitč

mčftečťo Hallstadt

leží) na gápaonín) hřebu Haslstadtského ješera;

bomh) jíou lcben nat) b)ul)\))n iařo ftnpnč ítamčm), )) gbá íe, iařobo na

ffáln přilepený [)))I)). W Hňllstadtu

není ))lic, cm) námčft), nělnš tolíťo

moja) óobníčlů ).“e flále. Gólamnoft
tan) g,)olán'fnín) ípi'ďobcn).

Těťa

obbtfnoá fe

\Jča čtyťcch ))) iegeře gaťotmenóď)

Božťbo

Iobfád) .jfou

čtou) oltáře gbnbomám), )) l))ě), š )oelebnou Swátostť na Iobíčce ))lann'
íe ob iebnobo oltáře k D)ul)emn, )) ga ním na mnol)))el) Iobíčfácb ná:
bošnó lib.
Scbnobo bne jíem š jmcnoman\))n) f))olucef'tomníft) imám) jel bo

Sw

žlBolfganqn.

Jest

to )))ale' mčůečfo ))) [)))male'n) Trawexřském

frei), na ieáeře !!Bolfgangffe'n), )) ptoítřeb )o\)íof\,')d_) l))ot )) Ieíů, letní))o
čaíu ob pontníťu četnč namíífčmománo [)))má
Nyxtčjssi žcimek B))toal

břímc lláíftergcn),

jebogto čabmbv na ofolí )) )cgero háíná

jeft nm:
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hííbfa. žramčtíhotm) jeft ždejssť fpam'h) a proftotm) chrám Bánč,w
Uěmžřomimo jiných památnoftí posornoft namfítčmomateíe poutá hIaroní
oltář,
jeng jeft mistrowské bíIo umění ftatonemeďeho , ohras na něm
jeft ob Michaele SBacheta ob r
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poutnífů máhí, 1est,zeždefw.btskup

Co wssak fem \oeIife' mnogftmí

SlBoIfgang, patron gemč SBa:

morfťe', jebnoho čaíu o íamotč htheI
Na tom míftč, fbt) chyže jeho
fiála, ftojí nhní m fofteIe fapIičfa. Dbtub tento ím; muž, byl pomoIán
na bůítojnoíthífhmířou, ob ím DIbřícha, híífupa QIugéhutgfřěho, pofmčeen,
a ga híffupa EŘegenffčho nftanomen. Horliwym kášanim siowa Božiho,
mobIíthou, zwlásstč paf Iáfřou k chubhm a ohe5řetnou íprámou ímčholíbu
meImí sošssiťtť třeífanfhoí po SBamořích.
tři[ i meíifs) bíl Čech; a když m Čechách

fm. leojtčchomi

Bod ťťšcUť jeho Diffupířě na:
nome hífřupftmí fe gříbílo a

obemgbaío, negbrahaí jeho. Wolfgang odstoupitťčeský

po bít híi'fupftmt' fměho, bohře mčba,

že f flámč Božť a k rogmnogení

Blaha Iibffe'ho tím fe navomáhati hube. BemřeIf jeft 31. října r 994.
a jeho poímatne' tčIo Ieší m ŘešUě to ftatohhíe'm řofteíe u fm. (Smetana.
žBřece i to míjto, 'fbe fm. QBoIfgang banímaI,
SBcnootům meImi milé
jeít; bůfag toho miběl jíem na .ímvch učenhch ípoíueeftomm'eích. W ths
hořě pořoře tIečíce u řaph'čft) bčfotoaíí Dlouho ívánu iBohu ga meIifě
bart), fmathm !BoIfgangem jím poffhtnute'; a když jíme měIt objígbčtí,

wstalt bříme ob jibIa, a na otágtu mou, tam by jefftě jíti chtěli, pta,
mílí mí, „še muíí jen'tě jebnou fe pomobíiti u fable ím íišoífganga,
a mg).)mati jej, aht) jim a nárobuSBamorffe'mumhproftí mifoít, požehnání
a rogfmčt ím. cítfme tatoííďě. "_ — Stemohu mhromití, ftetaf mne tato
\orouenoft, roběčnoft a útuInoft Baworů ? fxočmu fm. patronu thhoce
bojaIa, a jat mroucnou me mně touhu mghubíía, ahh fagot) řřel't'anffh
nátob tať fohě mášiI a ctiI těch fmathch mušům, jen; ho hnít u \oeIift)
chrám

círfme

fmate' umobííí,

a spíobímn'e

jich na KristU Zežťssi, jejich

pramí otcotoe' jfoul—
Bbe jíme fe xš meI. 1). prof. žBetrem Scheggem rozloUčťli. StoU:
ním na Iobičfu pIamiI je po jegeře QBoIfgangířěm bále, spímaje řtáínou

nátobm' pííeň nčmeďou, a bámaje nám fhnutím Ulky „% žBánem Bo:x
hem!" an jíme ga hřhítomní ždi m jegeře ftojící ga ním fe bímali. 3
muíím mhgnati, še jfem na těchto mužích, mě!)íaínód) měbou a uměním,
pofornheh bětinnou pohošnoftí, ftmtgeno míběí, še híuhofá učenoj't ::
bčtinná pohošnoft & \oeíelou mhflt'míBánu, a š upřímnou Iáfťoufíměmu
nátobu meImí bohřefeíromnámá; neh na eeftě bo Sw. Wolfgangxl fou:
hIafně pěfne' nárobní pííně prošpěmomaíí, pIm'ce napomenutí ím. íBamIa

říšííippenffóm4. 4. „Stahujte fc, a opět ptamím,

tabujte

fe

ro SBánu wždycky!
——3 to je mi na nich IíhtIo, ge měíí 6 febon
aIumna ge íemínáře MňUcheUfreisiUgského, mIabe'ho muge fráfnhmí rolo:
hamí nabaného, jejž, na froe' utrah) wydržowalt na eeftad) a 6 mnohhmt
\očbomoftmi a gfuffenoftmi fegnanomalt. žBomíbaIi mi, ze fašbotočnč
nejen famt eeftují, aIe i fmc' Šáh) t" tomu mají, aiv), pofub mogno cejto:
máním nejen nárob fmůj, jeho šwyky a potřeba) pognátoalt, ale taťč po
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mnoboměííčne'm vofpolite'm trčem' n) femináři gbtamf ímé utušomaíi,
dUcha fweho zkussenostmi obobacomaíí. —

a

SoťUohrad.
_ 8 Jsslu jíem íe Quítíí bo SoťnohradU.
ÍÉIW,m ímormvč i u) Cechách,

gtmfřu;

ale tať fráínou

fráíne'

Widčl ifem fráíne' fra

m RakoUsich, fráfnějfíč ieíftě me

řrajinu, jať ofoIo ©olnobrabu,

nemibě!

nem jařtčšim.
Wssickxli ceftomateíe', mífiďni mííomníci meIfoIepč a
řraíně přitom), mn'íďni malířomě, jenš kdy ďhťt Soťltobkad WWW“
míli, liebnoblafně mvgnamají, že není mčíta, kteréžby Bp! SBM) tak
Umohymč ožwlásstuťmť krásamt obohatil. 4Wěrxl, Soonhradsstť obhwatelě
mobou fe 3 toho těssttt, ge wssechUy ta) iebnotIime' fráít) a mnam), iimiž,
Bůh x,xozltčnčzemě a fraie byť ošdobil, \n. neíčt'flne' rogmanitoíii w iid)
bor-natem ligfe'm úboíí tať ípoiem; jíou, ge fe pogoromateli při fašbe'm
froťu gůamíčnč nome', meířoíepe' obragp hřeb oči ftamí; a ptámem ieben

němeďy báíníf, miba přírobu tamnčm'í š tal? gmane' „fagatelntf'

me

meIiťe'm a fu pobímu mnabne'm partu ga gámřem w Nčgeml U wytrženť
napíaI: „SBříroba ;,be měčně m Májč niťbe iať žde fráíná boíř,
Neschášť jí měru f ráji nic než Iibífá nemínnoftl"
Sosnobrad reší m ušině meči E))htiěíťóm a Ravucínífóm fopcem ro
obou Břebád; Gata.
meigáge gbmibají fe nebetpčne', ftáíne' bom.
měčmým íněbem pokryté.
ŠDoIina mn'a'ť m Buine' úrobnofti geíená fe a
fmete ob gačátfu Božťbo iata a; bo ginu; togíičnómí batmami nejmgács
neiffřd) anejtogmanítčiffícb [n;[ín a fmít'řů iafo foBercem gabaíená. žBvIvf
to bržy po žněch, když iíem bo tobe ráje mfioupií, ftrniíť jiš Uebyfož
ním!; iii byly bufiou a wysokoll tráwou žase parami).
Město, Uedťilčš
rožfáhlé přece ieFt meíebne' mIaBífám roíyem a meíelou pobobou fwých
staweb, nab iicbšto pťochýmř stťechamt meIEoíepé chrámy B Bánčmi a btbómi
mčgemi fe mvpínaiř.
„

Dubu) stála tu oíaba %Rímanů,iměnem Juvavn.

Sw.

mmm,

břiffeb bo fraiům tčchto t. 582., a oígbrš-em od bamorífěbo wšwodh
Theodan, Me“; 59! Kristu žiskal a \n Neré pokťestčl, stvořením)Nťmské
oíabr) a fvoíu bobnó kUš žemč, rozssťťil ghe fřeífanfhní, a učiní[ gáfíab
nápotmnníbo Gofnobrabu, gříbim tama bíí'fuvíťou ftoIicí. Solnohradsstť
arcčbtskUpowé Byli připuštěni k welikým říšířóm fníšatům, famoítatnč nab
gemí \nIábnouce. Wrw:r:i vřebftamení Solltohradfké círfme, počtem 5,

byli Biífupome', oftatní arcíbíffupomě. Za atcibíífupa

KoUrcida Ill. byla

iim ubčIena od papcže Meraudra lll. bůftoinoít apostolfkých Ie gatů,
r. 1179. Cťsař Frartttssek ]. uběIil iim bůftoienítmí prímaíů
Ně:
m eďa, až samostatUostGofno'brabífá 6. února 1801. při ugamření Shine:
miIIíře'bomíru žrusseUabhťa. S Jeronymem, hrabětem žKoloreda (nam,.
1772, + 1812.) přeftaía íamoftatnoft a ímětífá \vlába arcíbííťlwífá.
Byltě on w řabě 69. Biífup, a 64. arcibiířup.
WčrU Soťrcohrad a ofolí jeho bámá ímšbectmí, že tam mlábla
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BerIa , neboť četné, fráíne' foíteh), \oelfoIeoé [)ubomt) a paíáce, bo:
Bročinně úftamr), umělečtí m))tmo'rx), Dobře gřígeué fláftert) mopramují
)"ročtu o čírmoftí b))maíóď) brtcbotoníd) toIabařů Cfšoínofwabífád). libo:
itím fe ro Doftíncí „u Ěorutm"
f))teb )íem ffeI bo fatbebráíníóo

d,)rámu ašanč. %))Iof to ochmč booínč mečrrní. Widčlk jíem mnošt
'ftmí pobošněbo Iiou ge mííed) ftaroů jebnoblaíně růženec
fe mo:
blití,

a

)pař [)))Ir) \Iítanic

a

fm. požehnání.

(Sbrám

213áně icft

rve

ípůíobu QBatifána Sčímífííw, r. 1628. ot) ftamtteIe Samímo Solari
m))ítamcn, n\elífa a )oeIeImá to ítamba 360 ftřemícft bíoubá, 220 ftř.
fíírofá. Lhonítř )eft iebnobučp), ani gíatem ani Batmamí příliš přeplněn;
má ffeftcrt) marf)am); oltáře, )afoš i náhrobní J,)omnífr) arcibiffupům j_fou
3 čertoeníbo )m'amoru.
Wcoomcíffal )Ííem to))[)Iebatí pomuíř r. 1835.
geluřclčbo arcioííf'upa Qíuguftina (okruhem, [)))d) fe nab hrobem jeho po:
moDIíL QIrcibííEup tento, bobře měběm, že jen na bobrím a pemnčm Sá:
t'Iabě ftatoětt fc od 5 profpčcbem, fám 'í'něgířc' Šáh) ítoe'[)o ícmínáře bIr

fm'bt) fm. Qíuguftma „De catechízandis rudibus" laífmoč to))učoroaí,
fterař malým Dětem přebnáífetí mají nábošruftmí fatoííďc' neim pro pa:
mět, uíbtš i pro íroce a pro Šímot. Síím fobč sajífté toščuou gíífaí 5á=
flubu. SBo jeho ímrtí B))Io toto fatcóctíď-c' to))učomání již, něíoIiťráte
tíffem to))oáno. Škoda, še nemohl bořonatí í cmíčení fřeít'anffc' pro Šáh)
bruýč tříon). Batím Bohlt bíf)) ga to,co po něm máme. -- ÉBofIabní
fomora tí"[)oš chrámu jcft [\obatá na fííooftnc' ornátr), a fofteíní nábobr),
meči mmíš- toíoětí jeft mnoho Harobvíoftí, f. o. ob fu). Nnxperta. Ukažxxjc
fe těš cígínrům fráíná, 1702 Drabúmi famcm) ogboocná, oo arcibiífuoa

Sana %h'noňtar. 1697 gbrlbomaná monftrance. 3 ))omějífící)čafůíom-ta
fmícc, při níšto Dtto, ))))nč-jííí fráí Řeckx,š, “)))-npřebeíflc'íw SBamorffíbo
fráIc Submířa, )o gámf'u S.)Jíiraíwííu narogenf), fíeftču [)))I, gbc níogcna

ieff. Naproti průčelí čbrámomčmu Bojí na čtorbranněm řatbebráíním
namčftí íocb'a nepoíffmrněnc' 313;Marie. SR. 1771. bal jí arcibiffup ěígn
mtmb poítamítí. Jest Iírína, [\artm) oIomomě, 12 ftřcto. m:)íofá, a fpo:
čímá na m))íofc'm mtamotomím pobftátofu, to j_š,e[)o
to čt))recI) rogíď) jíou

čt))r))fomomífoí)f\),cír'řem, moubroít,

jáíající[)o

ancha

a som

fa1ícíbo íataua přebít-atomící; tomuto íatamt fcháži wssak iebna no[)a,
qumiI nm ji r. 1817, w čxaš meli'fc' braí)ot)) ia'f'ófi nugáf, ab)) íobč
ž \ot)tě_šcn\._')d)ga

ní

peněg roleta

foupíí.

EBamčti boom) )eft cbrám ím. SBetra 6 %enebíťtínffmn říáffterem
ob fm. Sturm-ta Šaíošcmhm i_enš patří k ne))"tarífím fíáíítcrům to Něn
mecfu. \Jřtmějííí foíteI má 16 oltářů ,) čcrmeníbo mramoru, obrast) na
oltářích )Ííou točtííím bílcm ob Rakolekého malíře Schmtoa, jemuš po rob:

něm měftč Rremšt ří'ťalí „Řrcmešířg')

©ď)mib."

W kostele iíou na;

Drobní pomnífr) ím. %Ruperta a 93ítála, i_afoš taíc' from jináč) pomníf
mobíáfíeníbo fomponíftr) Mirbaía Haydena, jenš .w poblizkém Doměr. 1806.
Dne '10. írona to 513mmuínuf. Kostč jeho iíou mffaf na I)řBítomě pocbo:

mám). tho
jináč) to))ácnoftí chowá w fobč _fláfftet weIífou fntbárnu,
40,000 ímagt'ů počítající, a fráíné íoírf) —pěfm) to bůfag, Iáfťr) "ř mě:
Dám a k umění žBenebíťtínů tamněm'íd). u kostela jeft I)řbitoro, opatřený

91
na třetí) fttanáď) gbčnou a ft))tou cbobbou, lo níšto fe nalégá 54 Iobin:
nád) ťropt, a mnogíhoí starých i nom“,cl) pomní'fů. 11 ftčm) Mlxtšského
fopce ftojí řaple řříšomá; gbe Bál půmobní fláíftet ob ím. mupetta ml):
Ramena). Síouto faplí joe fe bo iíne' faple, ím. Síljílw, tam prt) b:)íoala
fmětníčfa, w Uižto fe fm. ERupett moblímal.
11 profiřeb břbítoma ftojí
fofíelíčef fm. Warřeb) , tam ftároal onbt) kostel ob fn). Stupetta mi):
jiamenf), až, paf r 1485. opat žRupert V. na jeho míftě (an jiš I)\)l na
shoření) Uhnčjssť fofiel fm. imatťéh) nooftamčl. W ofneď) této gotíďé
ftamln) jfou ťtáínc' malln) me flle. sBomfí'ínnmtí bobne' 5 mnol)1)cl)oblebů
jíou u) ©olnobrabč taťe' kostel Tseantiíffáufřó; iebna čáít' jeít m gotíďe'm,
oftatní w nomčjn'ím gpůíolm ftaločna; fo1tel unioetíítní a QBozíííleř,

Raietáníťz), kosteť BeUessiUekna %onnbergu, a fofrel fm. Sebastiúna,
není ftce melífz'), ale mfuíně fiamčnt) fe 6 )ntmnoromxhní oltáři
Na
jebne' fttauě miíí Ftáínč ptacoroam) melí'h) fříš, .uíítromífe' to bílo F. ©.
Nisle, legbáře ;, Thxol. W přebííní ftoií pomníř jebzíobo muše, jenš
mnol)o l)!ítfuroímětě gpůíobil; i_eftífio poměftn) lěfař ibeofmítuš QŠorn:
bastUš Palacelsus
góolnnbeímu, ftett) ga ímčl)o čaíu mífubt) co četlo:
bčiníf molřičen [)))l. E)?ončji'fí wssak učení lc'řařoloě, Dabajíce u) iebo foi;

feel), jínať o něm foubítí počínají, nagnamaiíce, še on fmýmí \očbomoftmí
balefo nab *.'tupeň le'fařífc' web)) tebbejíííbo čaíu to))nífl. Tak fc čafto
bčlo mnohým mušům, fteří B nomou, l)(ulmce ptoífoumanou mčcíproti
přebíubfům \očfu fíočbo \ooftoupili; pomašomáuo iicl) ga čatobčiníf'í), mf
jafoř, m)ní mužům pobanám
nabámá fc [\lágnů; tem—n)ločť pogbčm'í
ugnámá & toelebí cenu iejíd). EBaraeelfům vomníř ieft ))))ramíba € pob:

Rumlem ), Bílého mramoru,

u proftřeb p\.)ramíb\) jeft robobísna

poboběmnióa m))malomána. Bemřcltě 24.351“

j_el)om

1541., nabřečem)pomníř

wssak postelwil fe mu 1“ 1752; pob ním legí fofíi jeho.
'Ba “foftelem galošem) . l)ř[)ítom gaflubuje, alu) íe naň každý ceflo:

mate!

pobímal,

ieft čtmetbtannt),

260

'řwřů bloul)\.) a 200

ftol'ů

ffíroťx), folem břlvitoma iíou čtvrt) chobot) flenutc' a n) tčd)to íobínne'
ft))ph), u proflřeb fiojí oftolxblá fable fn). (Sialniele, řterouš & š

cbobbamí ob 1.1597

— 1600

mvfíamčl arcibiířup QBolf Dťrtxich,

jenž, mčm sinysl ftaloitelíft) mnohé Bubomn) )o Golnobíabě ítamel, a ble '
ímé poflební n\ůle to této řaplí obpočímá. Semi-el 16. leona, 1617. Na
Dřbítomč icfi muof)o fráín\)d), umělec—řád),
3 mčtíím) mramoromtýb pomuíťů,
na Učchž na mnoge nápífome' bůmoílní íe nale'gají, nejlíp íe mi líbil

nábíš ftátň) ale bůlotípm), flabu l)o gbemřečí půmobní, alu) bůmoílnoi't
jel)o přeflabem neutrpěla, gníf paf: „beš Qšergíatbó R. legte QruBen:
fabtt, 1826;" jméno jíem gapomnčl.
Na ÍDÍIIIĚ, 400 fířemíců nab reftbenčním náměftím mofofe' ífcíle

\oobínáfe pelonoft, Wyfoký

Soťslohsrad

(Hohensalšbllrǧ) Gamba

ieft \oelmi gajímamá, galošíl jí attibiífuo (Sjcl\l)arb, a bořonal arcibiífup
áBa1i6.*2I5 Do 1 1500 bršela fe pemnoft ta $a nebobutnou. íBeblemmv

cl)\)cl)jináč) pamamofttleft tam blabm fable

fn). Siří, r.1502.arcí=

bifťupem 2eonbatbcm wystaweUa, jíou na ní tři oltáře, a mtamotomé ioelí:
fánífě fochy wssech 12 apostolú. Na pťedUč stěUěbal imenomam) arcibíífup
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sebe famého \o pontiftťaíním rouchU š \ufou f pošebnání wyždwiženou,
jakož \ im. NUperta aWirgita B b\oěma [e\oih), mppobobníti \?pobpiíem:
„Hie gibt Erzďčschowc Leonhart šw Salthrg,
gebotn, oon kewtschach,

ben SegeU ůber deš Stisstš Galgburg Ianbt. 1515;" t. i. „Bbe \\bčs
Iuje atcibiffup Seonbatbm ©oInobrabč natočen \o KeUtfchachu, požehnáni
žemř Goínobtabfřě 1515.“ DD tobo Eaíu upIonqu již, tři sta Ict, a Iíb
Solnohradfký \\otbř, že požehnání tohoto pobožného, a fmůj Iib ítbcčnč
\\\iIo\oa\oíí\'í)o fm'šcte \\a Solnohxadfkll poíamábc ípočímá. W pemnofti'
\\a min

mistech, \' \o \něfřč \\a Uěkrerých stawďách

ob \\ěbo bUdowaUých,

jen \oibčti gnaf tohoto fníšctc, na černém poli ftříBtnou

řepu \? lupem;

gelenómí Jde o půmobu toboto gnafu \o [\'bu Soonhradském tato po:
wčst: Leonhard byl tobem žKeUtschachU \o Tyrolsku, rolnífům f\)\\.
C<čt\\bo\oalapof\očcc\\ [ml \\a fnčgftmím Soťnohradě. Když ga atcibíffupa
gmoíen E\)m fpqu tafc' 5mnčpánem fe ftaI, pofIaI mu otec icn'tě šíiící
řepu, a baI mu po poqu řící, aby Uežapomemll, še z robu fedlského
pocháši, a proto aiu) fe k fofnuto ftatou Iaífaroč a mííoftimě dpomaí.
Seonbarb, abo' napomenutí otcomo wešdy \\a pamětí a na očíd) měl, přiial
řepu bo gnafu íměbo. QBIábnuI \očru požehnaně ob \. 1495 aš bo

\ 1519. —2eo\\f)a\bbol pt\o\\\'\\\ atcíbíffupem

Golnobrabffym,

a bal \oětffí gíatě \ ftříbrnč ocnígc- tačití. .Db něbo aš f poflebm'nm
famoftatnčmu arcibíffupomi Seronomu uťaguje _fe \\a penčžich po 300
tofů borníďě požehnání, gámošnoft, a Iáífa k umění; \\a wssech Ualčžei
fe gnať Biífupfhoí a fpqu tafc' snaž panujícíbo arcibibiffupa bubto mebíe

febe, nebo fpoieně, oháfflenc' guamenhni
%Rupetta, pattonaěemířěbo, ím. Wirgila,
ptím' pobobigm), jmeno a úplný tituI
zelnského. Nejwčtssi peníz; Soonhradfký

i\d) bůíioienfimí; paf obra; ím.
at. b.; ga mnohých fm'áat \ po:
arcibíffupům, \\ ime'no patrona
i_eít onen, kterýž “atciBífťup San

Zakob \. 1568. íBamorffému \ooi\oobo\oi Wťléxxtowt V. \o MUtchowč
barem při i\oatbě obemgbal; wáži 6'/ [\'Bto \oc gíatč, a obfatyuie \o

fobě 1000 buíátů;
Boh; balíře.

řífá fe mu ;,Ian)

baIíř

Nejmenssť ieiid) pcm'ge

Cťtejme pobIe Uynějssťch peněz, jcbnobudw

30 ft. fiř., tebo onen \\ejmčtífí GoInobrabífv

bufat po 5 gl.

penis \\eobíabotoal

měně

neš 2,640 000 penígfq neimeníííď).
leé fc nom Dim \ogttmaíofii \\ \\áflabu, jimiž fe \o kopcťchpro:
řopámaíí ptůíegbo (tuneíío) mo šelegnía. íafmoo průjegb a průchod
má Soonhrad jiš bámno. Na tc' ítranč měíta, jen; braničt š sumě:
skhm fopcem, bříme nebomaío Šábně hrany; řbo na té ftraněg,
nebo do města jíti chtěl, muftí polomící boro obcoáčctí. thibíífup

\\\\\\\b lll.

bal ffálu proíámati;

\něfta
Gig:

obromná práce ta 15. fmětna 1765.

gapočata, a jťž 15.1iítopábu 1767. bořonana ieft Bola, taf' žc tobo bne
ponejptm mnogfimí Iibftma sslo t\\\\to průcbobcm. Stela bobotomen
E\)I tepno \. 1774. ga \oIábo arabiífuoa Saonyma.
Nečltaje roboty
ftáIo \\obniřnuh to 17, 665 51.12 f\. SDc'lÉaprčxchodn jeft 415, wýsska

39, a ssiřka22 ftřemícu; jmenuje fe brána

Cšígmunbfřá

Nad ní

6 měftffč fttano \oiběh poptfm'f Gigmunba Ill. \, Bílého \nramow, \\ pob
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ním Iatinfřó napíš:

mlumí!" _

„'l'e saxa

loquunlur'g

to icft „D Toďě skály

'

Wssechny meIeBně (brama), fráínc' fíáfftetx), nábbetně paláce a gdm:
fl) m měftč i tomtu, a rogIíčně jiné skawbh, jimi; fe Solnohrad bo:
nofí, iíou bíla arcibiffupům Solnohradských; když paf famofčatnoft jejid)
pťestala, co fc jim ze wssech paláců těd; ponechalo?
Nic neš w žimUť
teftbcnci w městě iafo mvmčnfařům něfoh'f fomnat! W nejnoměiífí bo
bč teptm nawrácen bol arcibíffupomi fráíný gámef SJčitaBeII. Qltcibíffu=
poroč Solnohradssti negapomenulí wssak na potřebí) Iíbu, gříbili mnobo

bobtočínnvd; úítamů, iaťoš unimetfttu B bohatou fnibárnou a se fbítfa:
mi, Uižssi moh),

mčíffanffó fípitá[ pro schudlé mčfft'am) a lněfffanřv,
chorobnici, dwa ftrotínce, (šmatoianífou nemocnici, a t. 1)
NemoýU opuftíti Sol!tohrad,
abych fe negmíníl o flamuěm 9320,

žartowř,
cti, a im;
nobrab icft
tobíl, pob

ici; celý ímět co meliřebo Hlabatele a míftta bubbo zUá,a
megi jinym i ono írbcem otřáíající „rcquiem“ složtl. gol:
jeho robně mesto, m obilní ulicí jeft bům, w nčmg fe na:
číflem 225. Nynějssi majitel onobo bomu, p. fupec Thury,

ba! ho na

čifto obílíti, a nagnačíti nápiíem 5- meIífvd) Iítód; píímen:

„!Dčogatt'ěGebUrtšhauš“, t.j. DUm Mošartowa natočení. Tťetť patro
tohoto Down,.m Učmž fc Možart 27 chna 1756. natobiI, oftáífleno
jcft marptcm
omčnčenvm. Ba měbo w Solnahradč pomen'fám ob;
býwaka íe mámě řašbotoční Mozaltowa slawnost m bímabIe. Bylak
krcifnč Iíiá focha Mozartowa na náměftí poftamená Bobem omčnčena,
a meč“ fe fe cti Možartowř od bubebm'fů, ž daleka fchwáťltč pťisslých,

ptowožowala fráfná bubba. Byl přítomen i p. atcimoimoba

žštans

tíffeř „Karel, a po Boru jtbo febčI (Smmíncnc p. fatbinal a arcibíífup
knťže Schwarženberg, (m;nějňt' Bražský atcíbíffup) na iebogto malebně
postawě každé oko B potčsseUim fpočíman Měl jfem 5 toho taboft meli:
fou, slysse we wssech tříbáď) obywatelstwa Solnohradského o pánu fat:

binálomí š mcIífou uctou, mágnofií a Iáífou rogptámětí

Ze Solnohradlxx bo Mntchowa.
SDoíábnuw přátelfřou pomocí boftota profešfota tbeoIogíe, ». íša=
Diana, jen; býwať wssem to Cšoínobtabě přebámaiícím (šíomanům otcem
bucbomním, (m;ní ieft profešíorem na wyfokých sskolách Bražských) ob
tamní \DÍábl) průmobní It'ft na 14 bm' bo šBamor, wydal ifem fe na
cestU, jfa gáboíiím, bych alefpoň Mntchow,
fíbeIní frálomfře' měfto,m
něma wčdy a umění taf fráínč kwetly, pognal
!Bolcftně fe togIoučím š Solnohradem a š dobrými přáteli) a fra

iam), jel jícm w Baworsiém posstoinm moče bo Mnichowa.
We Sztcífcnbotfu,
nebalefo ga btanící, najcbnou gůftal wčxz
ftátí,

a jafošto

pťichoži g NakoUska muftIí jíme fe podrobitt problíbcc,

wakh obemříti, a průmobnímí listy a pašfp fe wykášati Kanlt wssak
úřabnící Baworssti tuto fmou pomínnoft B tafotoou ffetmofií, jafomou
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jfem na Iibeď) tobo btubu pnfub nifbe nejbíebaí

Dbemgbalt' mí fmeb

safe můj průmobm' Iijt pobepjam), a ob té Doba) je již nífbo wíce ani
11).Děnícbumč,ani fbejinben) Bawoťťch po něm neptal. — Čťm bále jíme
jeIí, tím míče tmtiía je fráj'ná ťrajína.
Bc fvaečnířům máčí) me moče

[n)I jeben abmofat 5 Mltichowa, rytíř 5 L. . , jenž, je namracomal ;,
Iágní GajřečUsiých, brum) BvI bireftvrem butí me %ůttembergu, Dobro:
jtbečm) Šwáb, a třetí mIabíf asi 18Iet\.), umělec ž DražďaU, jenž do

Paťčže f bratru íme'mu ceftomaí
Z počátfu je bowořílo o ftajinácb, o eeftáď), a f. b., aš pak onen
abmořat 1eč obrátí[ na mčei Uáboželrské S fbícbal jíem Ergo, je mfjíčfni

byli fatoííci
ru

mgáenoftl)

%ejborliwčj míjaf mesi ními qumiI

onen abmofat, (mě:

(( uířamičně je bimil, proč prý nu) fatolíci neínašíme je

tal“ mfjemošnč í)ájiti a ímčtu pobámati ímou prambu, jaro; protímníci
wssemožUčíme' Blubi) a ílljýííle'nfn) togtrujíují a celému fmětu mí:
mjí?
SJčíumeno o tom jem tam, já jfem Bčjně nčfolíť příčin mčci te'
prvbobíí; piebe mífím fatoh'f, me ímé míře Dobře mvcmíčem), a bIe
m' Žijící, pojímá m írbei íme'm pofvje, cítí fe blajenóm a íjťaftn\.)m; ob

půrce prawdya blubai míjaf, nemaje ptamba) w fobč, ani vrame'bo pofoje
míti nemůje, a miba ípoťvjeněbv fatolířa jařobn) neumčbomčnon gámiítí
láb

bn) bp též bo míru pochhbltostť, [)[ubů a nemčn) — a tam); t' bo

míru mm'třm' togetquofti
umebí, táb In) počet bíoubícíd) 'ťoIem febe
rošmltožil, alu) ínab aípoň w te' nn)n'Ie'nee pončřub pořoje nabgí: „Wždyk
já nejfem ten jebím), jen; taf :) 5250011,0 Gítfmi, o cnoítí, atb. foubím "
—- sčemaíj'm) nugáf, jenj gámojnému joufebomi ge sámíftí Dům a ftobqu
gapáíí, přjmebe jej jíce na misínu, fám wssak přece nugářem gůftane. —
sBrně wssak “fatoh'ci míru a cír'few ímou taf nebájíh', jař bx) měli,
toí)o příčinu) jfou na jemě. Wlády proteířantířč nubtgomah) proteftam

tům, a fatoíífům nepřáli), nebámajíce jim na mnoge ani d)1ámů, ani
fffoí, ani fnčgí, ani učitelů. Wyfokých sskol fatolíďúd) tafe' nebylo to
NěerckU bofíi. W fatolicfóď) 5e111ící),jafon.p.
u) NafoUsku ga e_ííaře
Jožefa, tafe' fe protej'tantům a mlašm)m fatolíťům nabrgomalo. Sta:
wšdor míj'af mf' em těmto, a jef' te jím)m přeřášř'ám — šwlásstč na mě:
meďu — D))Io boítí Bojomnířů a ůatečntSď) I)ájiteIů ívíu) a círfme me:
gi fatolířx). Táze:li fe fbo, proč Mambu ímou nebájili? ,tomu obpvmím
gřrátfa, moto ge neímčli, nemobíi. Nebožka cenjura [n)Ia jIepá a nefpra:
mebIímá.1\3
%Rěmeďu, smlaf' te u—Ebruífu, protímnící řatoIícíBmu íměli
m čaíopiíed), w občgnt)d) Iifted), m maI\.)cI) a tvelfúd) ťníbád) fatolíďou
míru a círřem [)am'ti, 3Ieí)čomatí, spotmořomati a i na bímabIed) m po:

fmčcf) umábčti, f tomu paní cenfura mlčela, d)tč[h' wíjať fatoh'f mím
a dům
fmou moti tafomým nejptamebíímúm útořům bájíti, (což, [n)Ío

jeho fmatou pomimwůí) tu mu bneb paní ceuíum [)ubu žatpriwala,a
trestem Í)rng,i[a_. Geníuta Byla tem) fatolíf'ům na
_

Kazdý,

fboj

ptambč

fměbectmí

báti

íífobu.

(£)ce, muíí

m))gnatí, „je je u)

NěmeckU za čaíu ceníurr) proti řatoIíeíBmu toíiť jcbu a roubání wychl:
IiIo, že je mčru nebá ničeho pom9jlíti, co b:) je při jmobobne'm ttsku
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iefftě borffíbo napíatí ban. 'íBroto- ofmícem' němečh' 'fatoh'cí, rošwážřwsse
takowý staw meči, nešábaíi fobě nie mroucnčji, neš abi) ímoboba tífřu

uběIena byla, nebot“prambaíe

boje nebojí.

W “fato'Iiďxjd) gen-dd), ?. p. m Sčařouífu, tařě Imm ceníura, aTe jen
f tomu, aha) fe, poťub mošno, Docela nic :) nábošenfhví a o žiwotč cit;
'fennn'm netíffío. 91 na mgbor mífem přííným gářonům, mn'em mvbrůgřám

gnamenítómí

pnfutami

na pcněsíď), přece u náš mííeťbm) gapmnčgené

fnifp) ZNěmecka fe fam-oman), a vbecenftmo je bo íebe 'bltato, nmffíc, kdo
mí iať gbramý a silUý to pvřrm! gatím to 591 “na mnoge jen, a ten
pořáb 510115 a bloub bo mífecí) tříb fpolečenífócí) gaíe'gal a fagíí, a proto
bylo a jeft tolí'ť třeíítimajď) náblebů a řeči me ípoíeč'nvficd) slyssctt. mu)
139,ale byl Iibunn'l upřímný řatolíř cbtěí čaívpiš nebo fm'ín) proti tařoo
mym náblebům _mxybámatí, dostať ga obpoměb, še tobe není gapotřebí,
wždhf prá u náš mmt) cígogemffe' f'm'bi) a čafvpiín), m Uichžto onen jeb

obfažen jeft, iíou gafásánvl — Bože můj! byla to Fomcbía k praffnutí!
— Nynť wssak, an nám fmoboba tifř'u nejmsjšííím čáfonem ubělena
jet?, pramba
fe Igí Dag přeťášfx) čápaííti můše, po'ťub fe boj webe \'n
meč-íd) gáfona, a tubvš, fbvbwóvm 1m) fatolící pro míru a cít'ťem ímou
nebojomali, ji nebáiilí, byla In) to naííe mínna, Uasse nejměrííímímm! -—

Slaonst
Jeli

jíme

NarožeUť.blah. fB.Marie m Mnichowč.
ceIou moe.

%Rábči B!)ď) Etyl omííem ga bne ceftufo=

mí,- abvď) řvaie a měfta, jimi; jíme jeli, aIeípoň ble tmářnofti pognal.

!Erocitnum k ránu, miběí jfem, že jebeme neúwbuouanelabnvu

tmm'nouf

n) níšto íem tam gařrněh) Ieííf, ale Šábnó řepce. — Bitto Dplo fráíně,
nebeía iafná, flunfo fíper'fvmalo celou přírobu Ieířem ímád) paprífů, a
obímaío ji jako panenífým roucbem, na něm; fe třpitih) roíomé bemantt).
Mlčky míumiía příruba 'f írbci mému, ja'foín) chtěla te'š pobil Dtátí
na tabofti a fíamnofti to!)o Dne ——[»va iefi ben Hamm; nama-ení blob.
iB. Marte. xQdewssad fpťchať nábošný menťomíťý Iíb m čííie'm a fťrom:
ne'm občmu ímátečuím u) gáítuped) š foroubmemí fu fíamnoíti bo SJM:
chowa, mUžsstť m bloubád; řabátcá) š akfamitowýmt čep'fami, a genífe' m
ftarobámnajd), ob—matcf a bábíčeť žděděllýchxšlatúch čenečfád), jícbš unáš
tafe' Bínvalo, ale iiš wíce wíběti není.
Báboítim jia, na íme' očí fe
přefměbčití, jať asi w MUichowě me ímátef a u) nebčli flušbv Boži fe
namfítčmují, byl bhch tábčj IetčI nešli id.—“Doragúi jíme bv Mnčchowa
f bemáte' bobíně. Ubytomam fe rvcbíe m [;oítinei „Stachllšgarteu“ na:
gmane'm ga Karlowou Bránou, Úneb ifem pofpichať bo Síbeatínířčbo, brn:
hého to bmorníbo cbrámu ašán'č'fm. Raietána. Rofteí ten jeíř proítormj,
me mlaíťém robu mnftamen, má bmě měše a meíífou Dáni, pob m'm jcft
ťráIomífá

btobťa.

SBI-(une jíem

katoliky Uab,ožllými, š napíarou

příífel- na fágam'. ' Kostrs, naplněn

pogornoftí slowo Boži

Bhlok tam wíbčtí Iíb se mfíed) ířamů a každého ítáří.

[Iamná mffafmatá,

13191

poííouímíeímí.
SLi-o'fášcmí byla

při fterěš jíem i já u jebnobo 3 pobočuíd) oltářů
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mssť fm. sloUžil. mošábán Bom, *pobámaí jfem po msst fmatě u tčf)oš
oltáře nejím swátost oltářní. SBĚijímajícíd) BpIo weliké Umožstwi, oboiíbo
poblálot', z mania) i wyšssich ftaroů; mffíďni B nejmětffí pobožtwsti při:
ftupomalí fc ftqu *,Láuč. meopomenul jfem tafe' bo něftervď) jínód)
fofteIů íe pobímati, a f[)Ieba[ jíem wssechny naplněné. Wčda to, Doleftnč
'íem íobě gpomnčl, ftetaf to Uasstch městech mečejně slUžby Boži ob toe:
Iife'f)o počtufeganebbámají; při fáganíd) gačaítc' ani ftolice nehmoají oías

sem), a mnogt' hrubé

přifáŠání círťemní nehočbomttč přeftuvuií.

kazatel, ífončíto fágani, Dub problaífuje

tu íe teptw

naplňuie

thž

nebo fe mobIt', aneb jiš odcháži;

trochxl řoíteI těmi, jen;

moflí, ge floroa Božiho

nepotřebují, že boftina tom, kdyz při mííí f mate Iebabvloftojt' leši

jíní,

\oibouce to, íprmoují fe jeitd) přířIabem, ftoě ganebbámání

floma

Božiho tím omIoutoajíce, že pu) BoQáči a učení páni tafe' na fágam'
Uechodiwaji, to omífemf nepochopujt', že Dobatftmí a planá učenoft není
ohradoU proti netogumu. Tato netoffimamoft nábošenífá ieft glvm gua:
meníln; nebo jař mile fe flušbt) Bozť Bub' ganebbámají,
Duo cbIabne'
namfftěmují ——jat mile ie Ito měřící nepoftlnuíe chlebem slowa Božiho
a žtwým cbIeBem nebeífúm, půítne na dUchU i na írbci, a nepřinán'í Ieč
žlého owoce. Zest měru ji; swrchowaslý č,a5 abt) wn'iďni ftamome', po:
šnawsse, fam tato chladnost a ftubenoft nábogenfťá točíti mufí, k božskémU
pořábfu a k rozumU fe namracomali. SDčIei čIotoěče co Dělej —nab žBoI)a
negmoubříš, fpafitelnějffíbo a Iepíííbo pořábfu nab pořábef Boži nemo:
mpflíš.
Zkáša mýma 3 wyšssich ftcnoů, ž Dobatpd) tříb, a nyní fc IDÍD=
řenuje bo ítamů Uižssich Má:li b=)tt lépe, přebťbágejte Wy boháči, Wy

'učenct, Wy pťedstaweni Dobrým přiflabem;

neftmňte fe libu moubte'bo,

když do d)tánm žBánč cbmátá, když íe moblí, slowo Boži
fwaté fwčltostř přijímá: paf bube gaíe Ie'pe na ímětě

poslollchú a

Mnichow.
Mltčchoro jest roeImipamátné mčfto, jeft bíamní a fíbefní mčíto frá:
lowstwť Bawo:xsiého; ležť na Ieme'm hřebu řeřpSfatt), asi 10 bobin k femeru
ob žBamorífod) bot, na wýsstUěneúrobně, baIeťo rogfáblě, anaš ofo unatouje
Múlo řtete' město to EUropě leži tak \ovíoťo (1600 ftřemíců) t_mbbíabínou
stťedUihomoťe,jakoMUichow. Maksedmpledmcstl1edxložntch 9111na3mane'
ieft na prame'm hřebu Sían), a činí iařo žwlásstni pro íebe měfto. Noku
1844. mělo i B přebmčftímí 109, 866 obpmatelů, megi nimi 8000 plotez

ftantů Dnbt) Bolo mčfto to neúblebnč, teprve to tomto ftoIetí počalo
Bott gnamenitám a bůIeŠítým; pomftah) notoč čáítč mčfta a přebmčftí,
počet obvmatelů fe gbmojnáíobnil; to Šábne'm jiném emropejífe'm blamním
mčfič nebolo ro tomto čaíe toIif řráímjcí) a gnamenítád) staweb \omoebeno
Thto ftawbt) iíou žwlásstě tím gnamenite', že Foto to fašbe'm gnáme'm
slohU jebna buboma \optoebena, a bobatč í foumětně oftáffíena jeft; a
za to má Mnčchow bčfomati ftáfodmtí fráIe Lndwťka l.., jen; již, co řrá=
Iemie tteignamenitčjffí umělce řoIem febe fbtomágňotoaí. Mntchow eryUť
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můbec of)!tbem na stawťtelstwč a bohatstwi, na ře3Bářffa a ftamiteífřá
bíla temná nejptmnějffím měfřům Ewwpejfkým: Římu, íšíorencíí, £Baří31

a Bonbvnu, a nena3\)1váfe proto nabatmv Nčmeckýmt

%tbenami

Mežt fiatfíími Bubvmmní \n Mnichowč přebe mfíím pamětibnbm)
jeft d)rám s.Bamn) Marie,
kathedrálnť kostcť atcibiíťupfhví S.)Jlnidmm;
ffo: FreisiUgskéhoob 1.1468—1194.
m po3bčiíf1'mftarončmeďém flobu;
má bmč wysoké, ale neboítameně mč3e, 24 faph' a 30 oItářů. Wod krUchtoUieft
na iebnvm míftč m bIa3Bč mápčj,

obřub není

3ábnčí)o 3e wssech třiceti,

70 fiřemíců wyfokých ofen 1vibět1'.—331001111' cbrám
oUdy kosteť Sefuitffx), po3ůftámá

Sheatínífém

chrámu

3 jebíněbo říenutí

fw. Mťchala,

bc3 floupů. — D

!Báuě ji3 fmtd)u 31111'nfa
učiněna Mh—
—.Rtá[

Submíf mpfřamčí náííebující cbxá.:m) FúrUi
chrám SBánč m přebměftí
9111(ob r. 1830—1838)
mc Hubu gotiďém, ieft 235 ftř Dlouha), 81 fiř.
sstroký, a 95 ftř.1m)íof\); průčelí a mě3 jcft 3e famýcí) čtmerbtannýd)
famenu , neimčtífí 311a111enitofiimají bo ícbe malbu) mc ffle, fterc'3 31mm
čb. Marče

1m)ob1a3uií,

pobleb

1111t1)to mífiromfře'

11111151)11) ofnád)

icft

čato1vn$); stťecha baremnč [)1113e11\)mi
řříbíicenú frýtá pobobá fc haíněmu
foberci;b1roje
poboční bmčřc jíou fochaxnt čt1)r emangeliířů o3bob'cn1),

3 přebu Dube ítátí meltá111ra111otomáíod)a W Marče. —.Rap[e wfsech
Swatých,
aneb nemá bmotní faplc 3a rcftbenci m D1)_3antinífe'msiohU
1. 1837.

11:1)1'ta1věnámá na 3bčd) í1v1)cí)ana

ťlcuutí ncifráínčjňí

obra31)

3e ítarčbo i nomčbo 361mm u) vbmítce.——Qšaíi[ifa ím. žBonífacia,
t. 1835. vb ftáíe Bubmířa k slawlřostč ftříbrně fmabbi) 3aIn3ená má
5Ivbí, 64 floupů, strop 1nobr1)31)mě3banli 3Iat)mi, 11 obra31) na obmítcc
3: 3imota ím. Bonifatia a jín\.)cf)mtronů QSamorítM; chrám tento teptm
11310111
poímčccn

bx)[; 3a m'm jeít 1v1)ftamen klásster BeUediftťUský a zwo:

11íce--—- .Rofteí ím. íšubmíťa
mc mlaířoffb1),311mín|'fe'mrobu ob
r. 1829—1842 ůamun), š pťekrúsnýmčmalbami na obmítce ob slawného
Kornclia;
0131113111íňro1níh) nab I)[amnim oltářem přebftamuíe po:
slchi foub; 311amem'te' jjou forbn) SB. Krista a ím. emangeliítů
ob

S cbmantbalera.
Texlso

cbr-dm [n)í mámě

íměceu,

fb1)'3 iíem m ŽDhicbomě meífřaí,

při fterě3to přílc3itoíti fřeítčuo jeft bylo něfolif nomoro3cítáreť, nomě 3mos
lem.) ». farář íe3bá1v11línoubence, a přiiímal ob Dmouď) protcftantů mu:
3nám' fatolíďč 11\ít1).íDruí)c'I)v
Dne jíem me chrámu tom 31011311mssč
ímatou,

prmuí

1131) fnč3, a po 11111ěbueb

"fnč3 anglíčan.

——

Rrál Qubwíř wssak ucítamčí pou3e d)rámn, ale i pro frálně umění
m110í)011čini[,čef)03 Důřa3em icíi: ©[1)ptotť)eťa
čilí íbírfa na3míce
starých

íocbaříť136) Díl 5 12 ř1áí1113mi finčmí

B [)ůtn) tI11ft1)mitabulemi 3e fťla. čBínafvtbefq

Bc3- men,

ímčtlo

pťtcházč

aneb obta3árna61300

0513131)na 9 1chif1)ď) a 23 mal\.)1í) Med).
NyUť ftamí řrál, obftoupim
ob mIáb1), nomou bubomu pro 0513131)nejuomcjífíd) 11111h'řů1v.— .Rmm
tobo chowá Mntchow 11) íím'd) D:)male' 0131113511113
u bmotní
žahrady

fbírfu

11mcIeďvd)

m\)tmorů

3c ílvnomč řoíti, a ftaro31'tnoítí!Bras

ftlianíťýdb, 3nbiď)d), (5111|fýcí),3apaníf9d),Řimských a (&gýptlfpd), sbirkU
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fádrowých

10,000.

Iittn,

íbítfu peněz, žlatých Řeckých í Řimských m počtu

albu; fe točbp pčttomaíp, poitaral

fe řráI Sčubroíf notnou

uni;

metfttou, fnčgíťóm femínářem, w nčmš fnipárna a čítárna
fe nadoágí;ftáIomífou čití ftátní fnibátnou obr.1832—1842
Bubomanou, a npní jiz pteB 800, 000 ítoaůtů a 22, 000 tufopifů počí,
taiící, anaš ieft po fníbátnč Baťižské skoro Uejbohatssť na ítočtč.
Mčmo jmenoroane' Bubomn) a úúamp iíou tafe' paměti bobně: ftáf

Iomífá

teftbence

B Bohatou fapIí ob r. 1607., její; pobIaba jeft

btabómi famenp ftáfně mpflábána,

gbč ge íábtomé moíatfp, marpanp ge

břema ebenoméboB pífffaíami Bříbrnpmi;—- ftáIomífá

pofIabní

fomota, íbítťa mumíí cgpptífpd) amgácnpd;ftarošítnpď)nábob;
noloá teííbence
ob fráíe Lwaika ob t. 1826 — 1835. náťIabně
mpitamčna, B miftromfřómt obtaap a malbami na obmítce. —Dbopob,

ntcfp

Dům čiIí Bagar,

naproti Dbeon

t 1828. pro foncettp gou:

Domanó, a focbami fIanonód) ířIabateIů bubon ogbobent), Buboma

mtniftettum

pro

mojnp, a palác měmobp žDčara, fráIomffe' čiIt

nárobní bíloabIo, pofítomní ftamení, ftáfný palác %íts

teracbífp,

to ftetěm npní řtáIQubmífobpmá;nábbetná

Buboma

pro wýstawUumčleďód) a ptůmpílntďód)tm;t1ootů,\oe=

liký uftato pro flepě, úftam na mpcpowání fslcchttček,
bům foIntcfébo a Ejottícfépo úřabu, nomá fině pro toe:
Iiřě mojenífč můbce Gněťolířafocbamí, roitčgná Beana, B fo:
tooropmtíocbamt,Síatířá btána, fowomp pomníť ťtáIe Qubmífa,

focha ímartmííianal

,melíft)

oBeItff ž tomunafořtítěnpd;
běI.

Rrál Sčubmíť gaíošíl téží mnobo Dobročinnpd) úftamů pro fchudlé
mčfffanp a měn'fanfp, pro nemocné, gíán'tě nemocnici miloftbnpd) fefter,
obtomnč ftamení, w Uěmžto ifem fe opět o móbotně a BIabobatně čin:
noftt sester miloítbnpd) přeíměbčíí. W této nemocnici iíou tafé bma
žwlússtnť knčži pro nemocné uitanomeni, alu) fe jící; bucbomóm potřebám
topbomělo, čehož přátí jeft me wssech wčtssčch nemocniceď). Spoměbnífem
a bucboroním fptánocem míloítbntjcí) íeftet pr téhož, ?čafu neunamenp
fpifotoatcl EB E))čídmel Cfšíntgeí Mám 3 topo poíatoáb taboft meItťou,
že jíem topoto nábošnéím muse miběr, a š ním mlumíl mc fmětníct,

téměř íampmi fntfyami toIifo naplněné —
QIn čtáí Submit tatto MUichow gloeIeBomaI, ufabíío fa tam mnošftmí
umčíců wsscho btubu, jen; fráIem pobporománt umčíeďč ffřoIo a bíInp
gříbilt, to Uichžto fe mnobo mIabácI; umělců že wssech nárobů gbofonalo:
malo
EDZnícpotoanům to neBpIo na sskodU. Město ieft fhooftnpmt fo:
ftelp, pomníťp a úftamp obobaceno, obpmatelé mčIt mnopo mpbělfu a ne:
maIp ptofpčd) ;, meliťébo mnošftmi přícpogíd) ciginců, ienš měíto uftamíčně

namn'tčmomalí a poíub natofftčmují; íamt malí fráínou pťťtežčtost, po:
gnámatt roífelife' fcáíně umcm , a proto EDInícbnoané š \oeIifou uctou a

wážUosti o fwém fráIt qumí
Roo nálegitč ocení, co byl řrál Eubmífpco Mnťchow učinil, neopIín.
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baje fe ani na jiné stawbhwžemř, kdo powáši, še ob nafioupení míábt)
aš bo t.1840.
ge fmě iabínetní kašfy jenom na pobpotu (bubáci)
5,083,156 sí. m))baí, a na moftamení cbrámů a bobročinnóď) úftamů
1,666,181 šl přífpímaí, ge ?Bafíliťufm. žBonifaeia a "fofieIWssech Swa:
njd) na íme' utratx) souboxoal a ogbobií: mufí šafnouti a je tágatí, ite:
tai aft řráI tať maIe' čelně bofpobaříí, še mobi to 20 Ie'ted) taiome wčcř

wywésit?_

Sčámfftčma u bořtota Sof. (Sjot'tefa.
žBříffeb bo MUtchowa rotoucnč jfem toušíI pognati ofaně

a profeíšfora na tamníď) toofořňrf)ffiolád), Sofeřa

©ůttefa,

boitora

onof)o

roeh'f'ána n\e mjj'em Iibfřěm umění, onof)o neobrogenčbo obhájce jaf
fme'bo nátobu, tai i fatoh'ďe' Cirkwe. Byw jeho fpifx)[)neb w semi:
náři me míře a to Iáfce “řCirkwt Utwršen, měl jem ga fmatou potom:
nofř, m!)jábřití jemu froou uctu (: mběčnoft. BUdiž mi bomoIeno, itátió

náfh'n Šimota ©otreforoa nabeflatí.
Dtec jef)o Boi fupec to Roboíeneí na méně; řupectmí jeI)o nasna:
čeno B))Io fítítem „u DIMM; a to fiutfu je mu narobil obr, syn
Sofej Giotteé, 25.1ebna 1776., jenž, nabán ob Boha wlohamt nabobo:
čejnvmí a gblamím negtuffíteíným, po ufončenód) studičch frbnatěfe d)opi[
ofttěbo meče —. fme'f)o jáorne'f)o floma, aďy jím pro nátob fmůj a pro
círielo aš bo fme' ímttt' bojomaí. Wedl měru obtomffá boj napřeb pro.
fmůj náxob. Dbnimou m))mlnmnoftí hřímal to uffí flo'vm i_tajanům,
ab)) fe nebaíi jalolomní fIiIn) o flvobobč a tomnofti flmnatí, kdyz Po:

njnfio r.1796.

mělo fe ftátí promincíí francougffé 1epubliio.2]čaje

*tolifo ptatoe' Haim fměbo nc'uobu na paměti, a proto k žadUé ftraně fe
necí)\.)Ie, fmobobonmflnč d)\)[n) a přecblnan) m1)t\.)fa[ mffem Rranám, a

gífřal- si bůměru mffeobecnou; ale gbubíl taié gámíft a ptonáflebongání
fnígat ptott' fobe'. Na žúdost řnrfírfta Hešfenského In)[ lnu benníř „Čeruu
mem) lift" potlačen ob bireitotíum francoufie'bo, itervš \offai opět ob:
gimnnI pob jmenem „míibegabí to mobre'mobčlou"; na němž, tepal fran,
coUžské mIábni fomiófan), jen; SBM—.)nífe'
Dromincíe obítalí. (Sbtěšaíomatí
na fommanbujícíbo qenerala Semala, jeng Iihomoíně rolábnuI, poflán ďyt
od flood) fpquoDčanů B třemi fřejně B ním flmjfflejt'cími přáteít) bo even
buše. Sensai, buměbem fe o tom, ba! je Iapnoutí, a na 20 bní moč),
nítí. Když bireftotium pabío, ffei Gdrreš n) čeíe nomč bepntace bo $a
říš'e, jía 24 let ftan), ab)) u prmníbo fonfuía íBanapatta mIafti ímé
pomoci mnmobí. Gšrreš, přeb'j'toupím přeo iBon-apatta, f)neb to něm
pognaí [n)ftujm oiem fmnm Imhoucíbo beípotn
Nawrciřtw je, a cítím,
že nejbíigffí buboucnofi brogné měci přineíe, foufiil fe polítíft), miba, se
3. neupřímnoftí a nepoctímoůí tebbejífíď) mIáb mngrá jenom gábuba ná=

tobů i ftátů

Žtl nyní pro mčbo, učíniomai co proíešfot n) Roboiencí

a “? óěeibeíbergu, a wysledky flood) Babání bílem fám, bílem š učenomí
přáteli) čna ob čaín tífřem \o1)bámai,a nčmeďou literaturu meieučengs

7'
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mi fpífx) obohacowal, 3 nichž mno3í měli meIíh) účel, aby nátobnoft něn
meďou, pob mIábou Franconžskou n) íBotpnířu a jínbe meImi sklesloU,
opět k žiwémU poměbomí probougeíi, (151) je na její m3běíaně půbě
ujmouti mohlo íemeno prambn) Božť.
Když po potá3ce %rancougífe' mppramt) m mujfu Nčxncč počali

bouřatt mnímobo3ení ímé wlastt, rožněcowal jící) mije ©511e6,bubíí w
nic!) Iáffu k wlasti, a tu teprn) počala nejbůlešitejífí Doba jeho žiwota

a půfobení. We ímém „St—)nífe'mS)?eířmn" ob t 1814 hřímal jafo
mající moc mlumití. Čafoptš tento byl tafom\.)m nárobním organeln,
jaře'boš Nčmecko ani přeb tím (mí po3bčjí nemělo. Ražba) attil'uI je I)neb
přeflábal bo anglictád) nomin, a oftatní nčmeďč newím) říbiíí) fe ble

něho, taf že jeI)o I)la6 bp! I)!aíem celého swčta,1enž

proti Napoleonowi

ftáI. (Sjbrreš nemčm Šáhnád) jpohtptacomnífůw, píaI skoro wssccky článfp
fám. iBruíft) genem! Slšíůcbet bříwe ncoběbmaí, pofub Merknra nečetl,
a Napolcon fám na3\)r_oa[ toboto lnuše w Kobolenct t. j. ©5rteía pá:

tou mocí, (Ia cinquieme puissance) jenš proti němu bojínebe a celé
ímatě aIIíanci nárobů tabu a I)eon pobámá. -—-Napoleon Bp! přenwšen.
NU nyní Gďrreš, obmrátín) fe od pťexnoženého nepřítele, na Brnskou
mlábn Dolěbaí, abu) flíbu bančmu boftála, a ga bIonboIetě obětí pro ga:
chowcini trůnu nátobům fonftítuční řáb uběhla, afn) í řatolíffnn práma
je boftaío: počala In) míába Mufká pronáílebomatí, a potlačila mu na:
přeb r. 1816 Merkmxa. (Sin—resne'mIčeI. Wrohlásiw fe 3ípláHfj'tnímípifem, ze
pro fjebnoeení Nemecka, ťčssea eííařftmí Sřčmeďe' obnomeno b:)tt muíí, ufTeI bo

Heidelbergu. Nawrátiw je traťaf ďršy bo J'řobolenee,311mltam ípoIef, aIn) teI)
Dáš (1817) guříeímu í)Iabn napomohl, ftaral je o dowežeUiobilí a; 3 Rufka,
a ítaI fe bobtobíncem nejen fwék,w tobne'f)o měíta, ale i eeIe'I)osBort)nífa.
Mezi tím i němeďon literaturu nutnými ípiíu) obobaeomaí. 5130tom bp!
ujtanomen 3a řebítele mečejnc'bo mpučomání; an wssak wsslldy upřímně
na potřebně optamp borá3eí, [\t3t) B úřabu tobe íe|a3en 591. 9151) mlčel,
pobámala nm SBruífá \plába 1800 toralů roční pení'te, ©btref3 wssak

ani balíře nepřijal. Nastala mu nemá bouře. NokU 1818 pobaI me
jměnulněíta .Roboíence a ftaje jábrnou abreíu míníftromíóarbenbetgomí,
a“ tou popubit na íerc frále.

Když wssak fonečně ípiíem:

„Německo a

revoluce" w Robolcncí 1820 mubamhn 3amebene' pwnáilebomání taf
3mane'í)o Wartmburgsiého ípolfu cnoftí n) pvíměd) umebl, mpn'eI fráf
Iomíft) roškaž, alu) (Bimeš Iapen, na pemnoít bo Špandawy obmeben,
a taf k dožiwotnémU mlčení přinucen [)))I. (ůbrreís, mefffaje tebbáš me
íšranffuttč, jebčI 3a ítoIem u ntčftíře'bv fommanbanta, an tento prámě
nutm) to3fa3 obbr3eI, abl) Ubtreía gatfnuí. (b)Breeě, pa3nam na tmáři
fommanbujícíbo [)rogící jobě neóegpečenítmí odessel a f)neb měfto opuftií;
a když tatto jí; w be3pečnofti [n)I, tep \n obstoxlplo wojsko ulici, the;
prlel, a ro3fa3 gatřnutí ©3ete|oma m.j'em ítrítším u hrán bobán jeft.

Sel do FraUcoUžska, a m 'ba, že jej íšrancon3i co íme'bo nebe3pečne'í)o a
ftraíj'ne'bo nepřítele na ímé půbě trpěti necbtí, poítamt'l je meřejm)m pro:
moIáním m nomináď) pob ochramlllcirodowého práma, a paf fef)o co ne:
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fptamebíimč pronáfícbomančbo,' 1 Frmlcoužskéno1nínvačaíoptfn ujala). “BDs
3mán [n)m bo thgh'čan nefíeí tam, nčbrš bo Ětraíbutfu. Wypracowaw 3be
m 10 mělícíd) meířě bílo 3213e1fřéboia3\)řa, obebral fe bo Ěxvócar, a nmh'číl
m něfoIífa ípííed) neměmoft žBrufťc' míába), fterať č jeho mIaftí, 3mIáfftč

m Uáboženskych žálcžitostech, a iať 6 ním, co bájítelem _mIafti nafIábaIa.

Seba! 3 těchto ípííů „Ewropa a umíme,"
m 27 hneď) whhotowis.

chodťpo Šwycarských borád)

DD tc' bobr) Ueďyso me3i ním a mesi mlábou

SBruífou jiš žádrlého bow3muění. Nawrátiw fe bo Frankfurtu obíral fc
blubofým babáním m bčjepííu a m tbcoIogíí, míba, že fe ípafa nárobů
nifolím ob ftátu, něbtš pou3e od Cirkwe oče'fámati bá. Nokxl 18271305
moIaI f)o fráI Qubmíť bo Muichowa 3a učitele bělepííů na wysokých
sskolách. Zde m be3pečnoftí účinřomaí, a mnobo hlx:bokoxnyslrrhch ípiíů
mgbaí.
“Bmfřá mIába, 1m9í1íc,ge ii3 Gorreš pro tento fmčt ncšíie, nes

mvmi úfíam) fatoIíďou (Sírfem m S3om)nffu pobtmvatí počala Qírcibiífuv
KoliUský, .RIemenG QIugufř, fmobubnv sBárt 3 Droste Wčfchertltǧl:, Byl
pemnou fťáIou, jeu3 mííecbm) fiřeh) 3 QSerh'na ftatečnč obbíjcía. WidoUc

mlába tafomt) obpor, baía bo 20.1íftopábu
MčUdeU odwěsti.

1837. gatťnouti, a Dopcmnofti

Sin fe mííař m3t—.)čí[m Mrlichowě

starý lem, Gťďrreš,

a ogmaí fe bneb fu fonci tébo3 tofu m nomc'm ípifu „QItbanafiuB"
co obbáíce řatoIiďč Cirkwe tať strassným pro S]šruířou míábu blafenr, ge
fe beim) protímnífů proti němu m:)řítíío, Šábnó ()a mííať přemoci nemohl.
521tbanaííem, čt1)r\)ftáte po fobč m jebnom roce mvbaným, jakož i po

něm náfíebujícímifptíi) a čaíopíícm „I)íftvriďo

polítíďč

listy“

m bubnu 1838. gaíošenšm, (Sture—3probubíímffccbnb katolikyw Německlt
;„c fpánřn netečnoíti a ítcčínnofti ť noměmu šimotu. Bníčim taftv úťíabi)
*Btuífě míábx), žafe m ticboítí Baba! a Mat až bo fmc' ímrtí. — má!
Slubmíř si ©ó.reía mášií, powýsssl f)o, a řábem pro občanífe' gáfíufr)
EBamotířc' forum) f)o c3bobíí. NeUi ínab m xxowčjssich čaícď) muše fna:
Iegení, o nčmš bn) toIiť ťiimud) a šlomyslnúch uíubfů proneffeno bylo,
jaře o (EM-temní. Nenť tímu! Weliká ofobnořt mímá me3b1) nejmíce

obpůrfům!-—Gšrreš íe neměnil nířbx), nárobfmůin1ilo=
maf, nárobnoft učmeďoxt m nčmeďc' m'laíři ímc' BubíI a
fslechttl,
ftěm' pohané

ale neběIaI 3ní moqu, ja? to fřařř, a nan'i nomí
wssech nárobů

činí, jenš

pořřef

SBoba a mě'čnofž ue3nalí a nc:

nají. —

8

Meži mífemi ban) Nožiuxi nábošenítmí

gauiimá prxvníbo

mífta, anoť jcst iebínč pramám Šimotem bucbomuím agro čas a pro mččnoft.
Národnost
wssak, jakožto ceíeř a fouiem \nffcfm to!)o, čím se iebna
ěástka pofoícní lčdského nb ostatUich téboš pořolem' částek lissi, t. i. ípů:
íob1m31íflení, Zwyky, a ončeie, 3m[án'tč paf ale řeč, co m!)ra3 dUsseinkžo
3ímota, 3a11jt'mámifra hrubého;
tento bar iBo3í člomčř běftomati muíí,
necbce:Ii íe mnou“ 3e ímé lťdskěbůftoinoítí, pončmabš, 130qu na tomto

fmčtč Šiieme, nábo3enfimí Be3 nárobnofti ani pomvfh'tí fe nebá. 543ml)
ubčIíI DUch Swaty apoftoíům, an měli náboženíhví Krřstoroo ssťťčtiw

nátobed), weliký a 3á3tačm) bat, quwiti

wssemt jawu), (: tať půíobiti
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na wssecky nárobt), a mn'ecbnv nárobnoftí 3afmčtiti SBobu. SBomč3te nám
Wy, jeUž fe ftamíte, iařobay ste měli bčImo na očich bucbomód), a mi:

sledkem tobe proti

pěftomání

nárobnofxi Šebtáte

—

fteraf be3 nt' cbeetcpůíobiti na náwb? Čim jest íívmo

tím jeft nátobnoů
ženstwi

jcft účelem, k jeboš uffutečnčnínátobnofi

teInóm proůřebíem.

pomč3te nám,

mpííle'ncc:

a řeč ímate'mu nábvgenftmí; nához
jeft nemybnu:

Kdo sobě náwbnoftinemffímá, pitmoři fe, jafobp

necbtčí, aby íe čest a fíáma mno3iía a m3bánala

BohU

mffemi ja317f1)

a nátobp.
3afo3 nám baI SBM) k dofaženi měčne'bo bla3enflmí 3btamí
a jmění: baI nám i nárobnofč; a jeIi meh'fvm hťťchem přeb Qšobem
a přeb Iíbmí, těleíne'bo šimota, 3bramí a jmění nemá3iti fobě (( je 3m;
u3ímati, aneb ie 3ničomati: tím mčtífím břichem jefč nárobnofh', řterou
nábogeníimím SBofm3aíměcomati máme, fnbč nemá3iti, ji 3neu3ímati, aneb
bořonce ii ruífítí.
Tussim, 3e jest jí3 dostč meíifvu chybou, ne3bofonalití
se m řeči, (: neobe3nati fe m nárobnofti, na ftetouš In) čIomě't' bIe po:
wolání fměbo půíobiti měl; tím bro3ne'jí1ím ale 5910 In; poerfřem, kdybh
kdo ofměíomal fe, přefášň; klásti těm, jen3 ímčoomitě m obíebu tom 3a

pominnoftí ímou pracuji — Staxým

pohanům,

jen3 žBoba pramčbo

ne3nalí, BQIanárobnofi nejmošífím ftatfem, a moto movau,
oBčtomaIí; óbtub' ibe, 3e Iíbě, ien3 3íme'bn nábojenítmí
Uechti, ftarpm pobanům fe na mIaš wnmají, a tudhž i 3
1110qu činí, ií3to Blabo bucbome' ímé i fmčbo nárobu m

fterě3 wssechUo
nemaií a míti
nátobnoíh' ímé
občt přináífeií.

QItato 3Bo3ňomaná nárobnoft be3 3áfIabu Uáboženfkého
3a naffid; čafů jeft vmííem matfvu mfíed) temoíucí, a
ímutnód) rů3nic nárobům me3i íebou. —
MlUwě tuto o nárobnofti

mufím 3mím'ti fe jefftě o iebnom mus

3omí 3 Uowějssich bob, jehož, cela) 3imot_ boímčbčuie, 3c [ml měrnvm

fpnem (Sítfme, ale při tom i botíimqm

mIai'timíIem, a 06:

báicem fme'bo nárobu. Zestťk to (Daniel O Count-|.
irončmab3 iebo
Iáffa k Zrsténu: nárobu w pramčm nábošenftmí Dei-Dmi měla 3át'Iab,
proto

r_tiřbx)nemýťročil 3 me3í ani božského ani ímčtířčbo 3áfona,

a přece

nárobu fměmu mnoho wymohl. — Kéž In; tafe' mífícfni Uassč míafřena
comč ob těchto dwonch welčkych mu3ům nan'ebo mčťu praměmu míaúea
nectmí fe naučíIt', paf bychoxU 1e moóli sladkoU nabčií foiiti, 3e nátob
náš ořřeie nam3bot mífelifmn jemu protimmjm fnabám. —
Zosefoort Gibrreě of)—imaím Mrlichowěrtewelky, ale fráfně oiebnom
patru moítamem), pobloubím [loupompm ofráfflenó bůmm Gcbbnfeíbffe' ulici
1: prostťed hežké 3aí)tab1). Šel jíem f němu na slaonst B. Maric po
11 hodiUě; aIe řečeno mi [n)Io, 3e jeft m řoftele, IiBoin, abych po oběbč
pťissel. Z fpxťchal jfem f němu 3aíe :) brube' bobíně obpoIebm' ©Btre6
fioie u bme'ří frbečně mne mítaí, a ruťu na přímítanou má pobámat.

Byltě to mu3 nemýíofě postawy, aIe ro3t'tócI) a foftnatód) úbů, tá3mjd;
a upřímně pťiwětiwých tmáří, bíamu mu ftpío množstwť jt'3 ssedtwhch a
neubla3enód; míaíů, oko meí bystré a rronířamě, ořoIo rtů pobrámaía
mu ofttá futura a úímčw ítoniďu; řeč jeho BpIa frátfá ale iábrná, a
1akož m obta3íd) a pobobenftmíď; píálml, taf i qumíI, a ficc nářečím
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swé Borýnské

otčím),

což, mu

meími

Dobře froě'bčiío. ——Když iíern mu

moiábříl uctu a diky ga jeho fiatečně báiení fmaté ptambt; a Eirkwe we
jménu mífebo bucbomenftma a wsscch měrnod; fatoíífů ímé mIafti, pro:
mil \oášnč: „Toť jeít řašběbo řatolífa pomínnoíř, aby Cčrkew floou hájil;
\oím, še i w RakoUském mocnářítmí bud; řatoíiďó máti počíná"; _
ffromnč mfíaf, iafofn) o íxoód) žásluhách neráb slyssel, poufágaí mi bneb
na íměbo hosta, jařobt) říci chtěl, že jemu \oíce cti a chwály přináíegí
žBoIt' to probossr n ím. Šajetana \o Mntchowč, profesím tbeoIogie, fa:

toIiďčmu učenému íme'tu flamně gnámó Babatel a fpífoloateí eitferonfd;

běiů l)l. D bIIínger

„áBojbme bo gabrabo,

QIn ifme trochU:poíeběh',ptamilnebogtíf (Sjotrešz

tam fe bá Ie'pe botoořítí/l

Na

gaíyřabč jíme fe

ufabíIi, QbIIíngerloffaf íe galošenóma řufmna fiáí přeb námi. Bbomotu
Uasseho tuto jenom něco umebu.

Slyssew (Soma,
čáít' buóomenftma

še iíem Glouoan,

ptamiI: „íBíln,

ze weltkči

QBaífcbo, šwlússtč mlabfíí dochowenstwo téměř nařáb,

nárobnofti Slowansťé fobč mffimá a it pěftuie; řtetaf to beretc?“ —
.Rbnš jíem Bp! gřrátřa \ooíogíí ímůj fčořchUmoebenó nábIeb o nátobno
fti, a še tepnu toe slxxžběnábogenfhoí mógnamu a cem) nabóma, fcbtoá=
[íI to, a iábtnómí bůmobp mne \o mém přebíměbření potmtbíí. „QI ja:
fám oťem fe bítoá Mám
na počínání Wasse? ——Sářfn, ge podezťř:
wým a nebínoěřimóm; on pak \pášně doložil: „To měřím —- to ieft
3Ie' íměbomí! —*) Ufívííem, še ííem příieI 3 žIBíbně, ptal fe, „co bčIá

G_)ůntbet a EBeítf) roe Widni?“
(bma bíuboťomvflm' tbeologoměj) Řekl
jíem lnu, co mi tebbáš potočbomo [n)Io, že jíou gbtámi, a že m tichostř
pracují o \oěbě fatoIíc'fe', že ale bobušel u náš lfou namnoge nepognáni.

(some na to: „Sař obyčejně, ni'fbo nebótoá ptotořem \oe ímé mIaftí! '
u néé m žBmooříd; fe spřfy ieiid) pílnčix' čítají jafo u Wáš!“ — thž

fe obrátila řeč na žBrnífo a na jeho NthaUasia,

prawil: „BrUssa:

nům Mhanasiuš poíamáb Iegí to Šaíoubfu; nemohou bo žažiti. Než
jíem bo mohol, pošábaí. mne frál ílubmíř, bod) mu tufopíě fu přečtčm'
;,apůiříl, obemgbámaie mi bo svet, řeřI: D„obťe tak, ž Wasseho fpiíu
patrně mibím, ge íe řatoh'fům řřímba běíe, a še slšruífcmě, jenž. nám
weždy nemoubroft přebíiitaií, fámi nemoubří ifou. " — Bnn'nií jfem fe o

obpůtcíd; jcbo %[t'banafm

©brte6 na to ptamíI:

„Bylo

jící) na íta;

půjbeteglí oo ftátní futbárno, bejte si Ukážati roeIífou řabu ípt'fů mých
obpůtcům; gíptogíte íe jící). Sá jfem si jich nemfíimnuí ——boIiť neuf
přímní; hájili proteftantiím, m ftbci to učí neměříce farní; obrat ííem si

5-nicI) toIiřo tři, íleona,

S'Ratbeínefa

a íBtuna;

š těmito jfem po:

třel wssecheU ostatUi 311195. Sebine'mu ;, nicí) sslo o UaťežeUi prawdy,a
tomu ji SBůI) ffutečně nalegnouti baI, přeb třemi neběIemi naiotátíI fe
m MUtchowě bo lůna (Sítfroe fatoIícfe'." ——Když jfem IítomaI'gtrátu

autogram

a Kťee:a

(bmou dUchaplUýchpěstowatclů mčbt) 'fatoííďe',

*) Wěru jeít nám nom' mtoucnř běfomati Cisaři žBchm ža ípramebíiloo zákoU
o tomnoptámnoíti wssech nárobnoíti, ble Učhož fonečnč onno jcst i nám onbo nti:
toe ímé wlastUi roIafti bez pťekážky dýchatie
Re

skowaným Slowanúm,
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fteři to míaběm měfu [n;Ii gemřeíi) ře'fI ©MM: „mení bilou, Še Ergo
gemxeíi; oba fe přefiěbomali bo Mnčchowa ž jemnějífíbo ponebí EBort3na
ffčbo, bhwsse jiš Degtobo slabých príou; ncunamenóm namabáním íefláfw
Iiiefftě mice na zdrawi, aMUťchowské rotočtří jící) boragilo. " ——Na mou
otágfu, „fteraf bt) to býti mobío, an MUtchow leži to tominč?" oboo
\oěbčl: „Dtofíem leží na tomině, ale na moíoťé romině; 6 Tyrolských
bot \oane nám ofttá \oítr, fterýš ptía bele; Bubete Ii nčf'oIiE bm' gbc
men'fati, gfuííte toho fám na íobč; pogorujte fe. SBroto muíi Bawor
prsa íma Dobrým pimem namíagomati, aby 3609 negbonuí. ŽIŠt'uffácí,jenš
fe Baworňm pro íilne' nití píma \ooímímají, netogumčjíce točci te', báu
toaií ímou nemčbomoft to of3Iebu tom na ieloof' —-—Smínit jíem fe
ícbmáínč o Mxxichowanech, še iíem o ranníd; qu5bácb Božťch, iai při
mfíi ímatě, tař i na částmi foftctt) naplněné míbčí. ©orte6 i Qbiíínget
ptamííi mí, že to tafe' 116333113anwždycky taf, a ©brteě boIošiI: „Nrcřc
biskup i mlába bobře mčbí, že na mčftád) mnoho gáíešeno, proto bámaii
bo měft fnčge nejen pobošne', ale i meími togbělane', a fpqu boIne' fagao
tele, ienj gnaií míábnouti Homem i írbcemx' — SDMIinger fe pilně po:
ptámal na počet proteftantů w Uassť\oíafii, ffere' řtaie obámají, a mno:

90in jící) ftetěíyo toognání? —
Meši tímto a jiným boworem mcími 3ajímam3m Iibč mi u Gďru
refa uoIpnuÍo půl třetí [;obim), a muíím wognati, ge mi bolt; že wssech
těd), ieš jíem to Mnťchowé ftrámil, neimiíejffí. ——W pondčli ráno fou
pin) sobě bmč Dobré pobobigm) ©Btreíolm) n'eI jfem jeíftč jebnou k ně,
mu. S ochotnostč, oč ííe-m jei 591 při mmní náton'tčwě poprofxí, mIa:
stUi tufou napíaI mi fioč jméno na ně Když ifem loučil fe 6 nim
(! upřímně mu přaí, aby Do 58le iefftě bíoubo Cťrkwt fwaté šachowatč
ráčil, obpoměbč[ jařt3ft mášnó u (Sjorteía přítomný fnčst „%]řáčišto sodu
!BůI) báti!" — sBřímčtimč mne gabrabou aš na ulici bopromobií, a fiis

1?qu mi na togíoučenou ruin.
Gďrreš po wssechen žtwot fmůj ani bobinu neftonaí,

a \oioěm ho
to pemném gbramí, bDquIÍ jfem, že boíáíme whfokého fřáři. Bůh to
wssak jinač uíoubiI. žBo frátře' nemoci gemřeI Dne 29. Iebna 1848.
fmttt' fpratoeblime'bo, aby bofoncno Dobře fmou toeíifou úIobu, ílámi)
toe'čne' boiTeI.

Syrta 1eho, mIabe'bo Gďrresa

Git-ribona, uabanc'bo Báínífa a

fpiíomateíe, ofobně jfem nepognaí; ošenim fe přeb mám přícbobem bo
MUichowa Bol mámě š choti fmou na ceftád) m Tyrolsku
Stát) .bych
fe být a ním a š ne'foíita jim3mi učenými muší, jenš tržba) fatolíďe' pě:
ňují a sslechtť, íeffeí; aIe ptáme" Boh) fffoIní ptágbnino, a tuboš ne;

meífřali to MUichowé Doktor Wilém SBinber byl to Tyrolsklx, Dot:
tot Sšpp u swých tobičů, SDoftot Filtppš
objel bo Iágní bo %Rofen:
beimu, SDoftor Jjanneberg
Boi též, na cefiád), a SDo'ftormingšeiš
bol w lážnťch Kijmgských. Nawsstčwil jfem wssak bma mrtmč, totiž, Sana

Nd. Múhler:a,

aZiUdťtcha Éleefa,me1aíne

bmčgbt)na 0133qu círfe:

mni mčbt) a cítfetoníbo shoota — awssak příliš bržy žasslé. Swětlo ie:
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jící) wssak pofub fmítí a hřeje, a Bube mc3bt) ímítití a břátí. Dbpočíma
jí na břbítomě nebaIcřo íebe.

%)?bbln naro3en 6. fmčtna 1796 3emřeI 12. Dubna 1838;
.Rlee naro3c111800, 3emřeI 28. četwencc 1840. Oba nejen mnobo
bucbapínňd; a hlnbokomyslnych kUěh 3anecBaIi, ale i ftáímjmí a Iaffa=
mými cbataftem fmmni mnoho fprobu3ení a utmt3cm' kťesianského 3íc
mota

ia't' u fwych 3áfů,

jakož

mne

fráím),
btobem
pomnt'ť
jím 3a

Byl Doktor

tař též u obvmateíům
SDbIIinger 11111"
fomaI

MUčchowských přifpělt',
SRBbIet měI jiš

tehdáž

bůmvílmjm nápífem opatřená pomníť famcnnv. Nad cheowpm
mífcla poíub jenom černá ofroubíá tabule 8 nápíícm, a; 51) fc
postawil. 3 flečeí jíem u btobů iejid) mobIe fc 3a ně, a bčtuic
to, 3ač i já íc fiat jící) qušnířcm. Mčxj můmobčí, mlabý Saš,

bomčběm fe na cestč fe hřbitomu obe mm :) 3áfíu[)ád; oněd; bmou mu;
žů, poflefnul tc'3 mebIe mne, a mobh'l fc. wrámč 3apaban fíuncc, a
při tom mi bylo aš fu pobimu ttubno m xnyslč.
Hťbitow MUčchowsky jest meííft), a meImí čisty a řrafm) , 3bobenó
pomnířn) na3míce uměíeďa; 3 mramoru 3I)otomenómí Skoro U každého
pomnířu ieít ímčcátfv š móbou fmčcenou W 3abu jeft ftamem' fráíně,
bo něboš fe unnh) bneb 3ame3e, a tam ležť m 'fomnatcd) ččstých a mě:
tam promímanvd), maje na úbed) Jpřípnuté brátfx), tať 3e kdybh fe dost
malé hnutí 3hnotní jemilo, [)neb žwonky quí)ům Dnem i má ftříbamč
Bbícím 3namení Bp bab)
Pohťcbni průmob lbe 3 tohoto ftawem' ke

hrobu.
J tmářnoft fpoIcčcnífčbo žtwota m Mntchowé jest příiemná.

Mnin

chowané jíou meImí 3bmořuíí k cí3incům, a úqu3m' 3a nepatrnou obměs
nu
MUsixU pobotfnoutí, ge fráIomiTtí boblíšítcíomč we meřejnácb ufia
med) ci3íncům mffťfímo ochotuě ufa3uíí a ptašábné obměny nepříiímají,
tmtbíce, že boftatečně ob fráíe placeni jfou, a tubyš že ničebo přijímaní
ani nepotřebují ani nefmějí.
Takowé Uádhery m n'atftmu, iafo m naííid; městech, ani :: nmšífebo,
ani u žeUského pobíamí není míbětí, co3 fc mi 3bálo dobxým 3namem'm
bytí, Bud; 3 tobe ínubíí, že U nicí; jcít žiwot dUchowý probu3cněifíí, a že
m robinád; panuie Iepn'í řřeffanífá fá3eň. ŽeUské Uosi mětn'ím bíIem
jenom čepce, ba i mnoho ftatobámnócb žkatých čepečťů. Na ulici mice
ne3lí u náš slyssett ieft fatolíďe' po3btamem' „Bochwáťext
buě 513611

Ježťš

KďtstUš!

— Ze a proč w Bawoťťch Dobré pimo fe přít, m9,

103íl jíem ji; 3 přebu, proto jíou oďywatelé tamnějssi na3m1'cc tělnati a
bucIatád) tmářt' Koťalky iíem m'fbc nemiběl, a proto ani tafomód) ma):
3áBI\)d) a žesťltalych obličejů, jafo3 mibímáme bobu3el nc3říbfa u Uassich
fořaIečnífů.
QScnvorířá mIába o to bbá, ab? fe Iíbu Dobré, 3bramc' a
laciné pimo mařiIo, a úřabomě pilně a íměbomitě na to boblíšeií Což
bx) tafé u nás fnabno Initi mobío, an máme iečmene mice a Iepffíbo,
ne3Ii Bawoťt, a d,)meI oni tafe' fupomati muíejí. SBamurffá moba jeft
tatě3 jařo u náš.
Zásoby píma namaří fe m 3ímě na cch) tof, \v létě
pak fe nemaří; m čaíu tom fe ptmomatx) čifh' a _.Iíčí Dobré piwo

"106
jeft i 3 iíněbo obIebu 3btalm' Iibfťému ptoípěífně. SDR. mátořů nej3fus
n'eněín'íd) Ic'řařů máfo řbo, ienš piwo ptje, trpťwú na ťámcn, _a proto
tafc' iefi tato bto3ná nemoc meImí poříbfá m íBamořt'ď; a w Cechách;
thsta wssak mofťsytá fe m 3emícb, fbe fe piic mice mina, k. p. me FraU:
cou3íd), m Stam, me Šwýcaxsku, m Nakonsich, a t. b, eož jiš i starssť

Iéřařomčpo3oromati.11čcnó a fIamnó Ičťař Hallcr
obmoIámá fe na
jebnobo 3namcnítěbo Ič'faře ířatfííbo, jménem (Sýptíanuš,
jenž, But
wyzUal, Št po wssechextšímot ímůi 140.0 Iíbem fámen m1)ře3omaí,me3i
nimiž Bvío neimíce piiářu mina, ale ani jebiněbo, i_en3 ncpíiámaí nic
iiněbo neš pimv. —

Qlugšbutg.
SB:) 3eIc3nici je! jím bv *lIugěBuxgu. Rtajína mc3i Mnčchowem a
Yngšbmǧem negafíubuie měm Šábněíw vomn'iumutí. Jesiž mětním bílcm
neúrobná, 1ářoíím, močálu) a tu 0ch 3ařměíómi Ieííf1)poo3pobcná rvmná
Duftína, m m'Što málo

meím'c mibčtí j„est ——We

woze íe mnou

[»in

famí Swábi,
img fe namracomaíí 3 Mnichon.xa od slawlwstč íměcem'
Chrámu žEáně ím. *Jubmíťa; byli “llugšburgíítí měíífane', prostě oBIečeni a
přímětimi. WssčckUi nafoupimífe íobč m MUtchowě nomě wyfsloch fníšef
meípoIeř si ie ufa50!nah;.- - Qíugšbmg 1e1tíiato3ttne, pamětibobně, 3běmi
obehnané měna 933ífecbm) bami) skoro fteiné wpsskh, mají wyfoké stťcchh,
ftřebomč'fc' o3bofn) a malbv3 menfu na obmítcc, ktcréž mčítu bobámají

pobimnó bojem. W Slugěbuxůgu jíou bonn) po cch) ben 3amřem). Dbpí
mateIům fe pocítá na 37,000,
3 Uichzto tři pětiny jíou fatoIíci, jen3'
mait' 5 fárm'cb a něfoIíf fiIíaIuícI; foftelu a faph'. 3 těchto chrámů pa:
mětibobnú jeft ótám Bífřupífá m gotiďém fíobu, ale nepramibělně stae

měna m 11. 14. a 16. ítoIetí; fofteI ím. DIbříc'ba
a ím. _QÍÍH),
w nčmšfo jíem fe íeffeí 6.4P. 'l'. p. F eíqctíem,
bmomím farářem
3 !Bíbně.
3 ostatUich hubom 3aííubuií pomííimnutí melífá mm'tř i 3 mcnfu
o3bobená rabnice 3: 17. ffoíetš, ienš jen pmnnífem Búmaíě 3ámošnoůi
měfta tobo
Městská fnibátna má 126, 000 íma3ťů. Welčkú bům

hrabat %uggetů,
1ichžto praotec Byl třaícomffám towaryssem a po3běíi
mifftcm; tento přiffcb cbubt) bo Slugšburgu píInofti a ptůnmflem imám
taf maynifL že fyUůxU fmtnn mcííťé Bobatftmí 3anecbaf. sBotomcí tohoto
tfaIcomfřěbo towarhsse ftali fe Behem 1ebnoí)o ítoIetl nelbobatífími měffťam)
m Wugšbutgu, ba ínab u) ccít'm fmětč; [*uííf mothffilbp íměbo čaíu, co

fe Bobatftmítýfá, taf še cííařůmS)?arimilíanu
často meIiřómi peně3i) pomábaíi.

wssak íc obcbobu nfípuftiíi.

fob íšugget

Stali

!. a Rarlomi

V.

fc hrabata) a fm'šaw, při tom

K mvptamč proti SBenátfám

cííaři žmarímílianowil.170,000bufátů,

půičíI Sa:

a po ffon:

čeně móptamě iemu, co fme'mu buffu, bíušní [ífř bal barem. íšuggetowé
ta3iIi íami ftřibtně a 3íatě pení3e, měli mnošítmí Iobífupcďvď) na moři,
jimí3 6 QImcn'fou a š ZUdťť obchod mein.

(Sífař .Ratcí V. 11) čaíu ťťš:
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skěho í1e3bu fu)! boftem u Fllggerůw, a učinil jící; brabato.
QIntom'n
FUgger 3arechal 60 mílíionům 3Iatód) po fobč. Nod iejid) fmete voíub
to něfoíifa tobinácb. %ugěburg má po Utch pěkaU památfu. Sařofv

šugget, přijmím Bohatý,
moftaměí t 1519. 3Iáfffní obbt'I měfta m
QIungutgu, jménem %uggetoxona;
tato má 3 Brány, 6 ulic a 53
malód) Domů, to Uáchžjeft 106 thů a3Iáíffní řofieí. Tyto hubom) mp:
ftaročl pro fme' cbubobne'fatoííďe' fpoíumčíífam), aby tam 3a 2 3Iate' toč:
ní!)o platu obpblí naIe3Ií.
Qlugěburg pogímá jesstě iebnobo bobrobiní; mebIe mčfta teče řefa
Lech, u ftetěž, jeft něfoIíf mobáten
mofřamčno, jimiž fe moba po
troubád; ulicemi, a obtub bo tašbe'bo Domu—bo fašbe'bo patra boftámá,
taf žc m kUchinch jenom toboutfem 3atočíti 3apotřebí jeft, abl) bIeIiDoítí
moby nateÍIo.
Qíugěburgfře' měíto bomaío m minuloď) ftoIetíď) 3ámo3nčjffí a Iibna=
tčifíí jafo nmn'. B\oIán'tě w 15 a 16 i'toíett' Boro ttřebífftčm obchodU
me3i íewerní (Swtopou, Stalií a 2emantem, taf še mno3í měíffane' fní3a:
tům fe romnaIí, a mnobe' %ugšburgfťě bceruffft), fíonuton'e háfou, Boa
batítmím a Usslechtiloftí i 3a fnígata němeďá fe ptombáwaít).
W měftě

tomto boh; orgán:) to 16.1'toletí

3náme' říěíře' inemu).

!Rofu 1530

obem3ba1a 3be němeďá “řm'gata Ratfoloí V. a říšífvm flamům ímé ob
MelaUchtan
složeUé mo3nc'mr' míru), tat' na3hoanou QIugBBurgfřou koncšsi

(wyšnčmi) Qutbet Bol 3be přítomen. Qněch míftnoftí, to Utchžto Qutbel
fe ftoomí přímršencí onm) nábošenffč pitíe fuI, již, mice neftámá; bohy
3ruffem; m třicetileté máIce Sebíně onna Dtánřa, fterou3 Qutbet 3a
tmamě nociprdnmí, poíub Bojí 3acbomána na památfu onobo neíffaftne'bo

čaíu, a 3náma ieů pob jménem mt)3uamn\.ym„Sentaml"

aš pobneB.

SEu mí napabío, co Ivt; aft Slutber řífaí, fbobt? poroúana \oíběI, še ftou:
penci jeho, bůííebnč ble 3áíab po něm 3bčběnód9 ie držice 3 ceIé fm'gečfo
Nugšbmgského wyznáUi Iiftef 3a Iíftfem tař bIoubo mptrbowaíi, aš jim

to kačlch nie jinčbo ne3ůftaío, než boIe' beíítičřa) a náma. Ncoby
řcfí, míba, že řatoIícřá
Giffen), fterou mermomocí 3Bořitt'chtěs, na'
m3bot mííem útofům přece nepotitn'ena ítojí, a mnobem fráínějito3fme'tá,
ani jeotlobo čIánfu mím; ne3tratimífi?—

Boosi, Haaš a (Sbtíftof o. Schmid.
SBrobIebnmo měfto a jeho móootne' úftamt) namfftimil jíem něfoíif
3namenittjcb a o Cťrkew fatoIiďou weťešaslallžčlých mužům, ťterč ifem
3 jící) ípt'fům 3naI.

Napťed iíem mobíebaí Sana

leama

posledUich Iétáď) 3a meIifou úIoIm obral,

Německa a %tgííďa

žBoofta, jenž, si Bol m

fepfáním bčiepiíu íšrancou3ffa,

ufá3ati, 3e 3rcformacíe bůfíebne temquee wyrostla.

Mimo tobo fnašíl fe, I3i ob proteítantfťvd) bělepiícům o (Sírfloi a bějínád)

fatoIiďxjeI) nafobane' obbaIítí, a prambu

oíptamebínití.

2x11“cb k němu

naIe3I „'em bo futbami ooíopanébo Elšfaímátoč wtefotmaci

a %ěmeďu,
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Byl tehdáž 72 let ítauj, jen'tč wssak Bujmb info mIabíf, pln obn'e' a
horliwostt pro míru a (Siffem.91_bx) bez, přefášef ímá fntoIíďá bíla
fpífomati a mpbámati mobí, prIeI fám m QIungurgu, robim: fmou male
m ibatmfíabtu. Seba nomčjn'í bějepíš íšraneougfřa jeft móborná; bčjepíB
žRafouffa Uxssak fe mu měně pobaříI, neboť eo mlabíř po wykonauych
siUdřťchw Mos)uči od íšrancougů nompmí remoíučními nábíebp gmaten,
ífeI do Baťiže t. 1793., kdežto fe ftaI členem žťopowěstUého národUiho

fnčmu tebbejíííbo ; proto mí pramiI: „Wťm, co jeft remquce; žtl jíem
uptofiřeb ní m Paťťži, bhw tebbáš gaíIepen. Zak míle iíem' wssak míběí,

fam to webe, a žpozorowaw obamnč počínání Safobínů-m,
tomam fe fíeI jíem ř Worýxtské armábč,

ípama

w Uťžto iíem co bůftoiníť boios

mal." RokU 1845. mi poflal barem 1. bit ímé bifioríe reformacíe (:
remquce m iRčmeďu, poctím mne Iiftem meImí Iaířamým, ro němšto mne
profil, bych na nebo u) mointbád; fu)—áá),žlásstě paf při mffi fmate' pa
matomaí.
W pobgim ?. 1847. obebraí fe bv Wolxýnska, kdežto 11 ma):
fofe'm fiáří 81

let fe ímnu rcbínou

m tichostt Šiie. —-—

QIn jíem fe na bořtora Karla Haase, fbebr) Bytem Bpí, ptaf,
obíefnum íe, íme—bmne ochotně f němu boprmvobií. — Haaš jest mp:
bámateI učmeďe'l)o círfcmnííw čaíopííu „Neue ©MM a se fpiíů iebo

Dma (bo naffí řečí přeíošem),a bčbíetmím

ím. Sana

m Wražc

wydáijfoU,torčž:Dějcpiš fatoIícfe' c'írřme“ a „Wečcrlli rožuxllt:
my." Byť bříme proteítantífám farářem me élBůrtemBetgu, a téhož, tofu,
co jfem š ním qumiI,
namrátit fe bo Iůna (Sírťme fatvlicfe' í fe ímou
chotť. NaťežUudl jíem na něm Dešfčbo, a ceíou buňí Eirkwř ímaté

obba:

nebo muše. Wyprawowal mi, fterať \veproteftantišmu šábnébo pramébo
gáříabu ani Utěchy Uenaléšaje po beíet rofů prambu ímatou uftloumč a
u meIífe'm mnitřním Boii bíebaí, že šmitárt jía na mysli foíiřráte celé
noci na moblítbě a m p'áči íhámila SBoba mom, In) mu na břeí) pemně
prambn) bopomobí; aš fonečnč oblefnum fe fóra) ímé, mvgnání min) “fav
toliďe' m mugěbutgu učinil. Mežč jiným mi mupmmvmaí, iaf čáíť
NUgšbUrgských prvteftantů
neffetrně po jeho námrátu bu Cirkwe f
nčmú íe cbomda.
MUobdykrcite, pramil kdy; mne Buh fame'bo, 5116

6 mm ženou na ulici nebo na prodmce potřah', wypliwali přeb
námi. Bena má íe nab tím rmoutíc bořee píafámala; já paf owssem jí
bomIoumaI, (161)to Qšobu obětomata, a pro míru fmon ttpčti fe naučila,
(: ge Iěpe učiní, když fe mífh) pláče ga tafomč prorímnífn) „Dtčenáě“
pomohli.“ —
Nutll mne bíaš wběčnoíti a f)!ubufč uch) namíítímiti tě; 211156:
Butgffe'bo pána fanomníťa, Cbrtstofa mm Schmčda, můbec gmame'bo, o
sslechtěUťmlábeše melegaiíoušilčbo ípííomateíe netolífo biblíďgvď)
Dří=
Bčbů, ale i wssudh oblíben\.)e1),a nagmíee ( bo naňí, bo FrancoUžskě,
do StaIianífe' a Do QIninďc' řeči DřCÍDšcanb „powidek pro 1n[ábeš,“
ftete' jíem í iá _ga me' nůaboíti

š melíťon

oblíbuu a B proípědyem čítás

maI. Narodil fe 15 ftpna 1768. m $infeIBBiiqu
pofměeen bIoubá Ie'ta blabvbatně

Na kuěžstwč1791

pracomaí m dUchowUč íprámě, byw DD
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mIaboíii bítet upřímným oř
títeIem, jichžto írbee netoIifo Ustně ííleehtiI,
aIe jím těž pčkUé knižky ípiíomaí, až, fráI Ludwik žásilchy jeho ocením

r. 1826. to QIugšburgu fanomnífem ho učím'I. žvčuíím mhgnati, že jíem,
míiouoím ořeb tohoto etihobne'ho ítařečfa fnčge, m írbci ímčm gapIe'íaI

Celá poířaua jeho jeít jafo jaínč steabío fráíne' buííe, jeho Iaífalooíti
a írbečnoftí, ftetá 5 jeho ípííů jemně f útIe'mu írbci mílnoí
Seít maIč
poítam), hIama frhta jeít etihobnými ííebínami, tmář jeho gbobeua jeít
rumčneem jařoba) paneuífhm, oči má Iíbegnč a řeč taf bčtínnou, še čIos
\očf bin—aje íe mu bo tmáře a naíIouchaje íIomům jeho íám bčtínmjm
íe bajtů cítí. ——Za chwťli po mně přiííel k němu i bmorm' ». farář

íšeigetle.

(Shríítoí oon Schmid každého írbečnč míti.

u něho aíi půI hobim).

Bylt

jíme

Wč,xprawowal nám, že ho nebárono namíítímíl

fatolíďzj farář 5 SBamor, \oraeeje íe 5 ceíh) po .íemernjm LTBůrtembergu,
a še mu náílebujíeí příběh ge ílohd) ceít whpramomaí. „*Břiííebbo jebnoho
mčíta m íemerni čáůi BIBíittembetgífého fráíomíhoí pobímaI jíem íe na
tamní chrámh. Nawsstiwčl jíem netoíifo chrámfatolíďh ale i proteftantířos
e'roangelícfó, bo nčhoš mne na žádost mou a na rožkaž kostelnťka jeho
beeruíífa ochotně mhpromobila.
iBobímal jíem íe na nčfterč pogůífatfx)
z ončd) bob, fbr) chrám tento th jeíítě fatolícfhm, ípatříl jíem nebaleřo
bme'ří nejohíofx) poítaroef aneb íIoup, a na něm přiměíenou pIechoioou
míítu jařo občtm'eí. Newěděw, fčemu bx) to bylo, ptal jíem íe ptůmoba
řpně íme', nač by ta mííta gbe fiála? běmče íe pouímálo a obpomčbčlo:

nl,!IBeIebnh*Bane! to jeítmííťa pro spoločbné,
*) proteíiantí bhlichhs
tráci, žpowčd gamrhlí, gpomčbuě mííař pobršelí." " — —
„Uslyssew to, mhpxamonal nám ». ícnář, bímám íe na ni š pob:mea

m'm,ge, jíouebceta proteíiantífe'hofoíleínífa, tafto qumu , iptaI jíem íe jí;
„Což paf Wh, má Drahá, nejíte proteítantfmý"
— Holka se opět ITC“
tmě pouímála a řeřIa: „ „D m'foIim; já jíem fatoIíčfa, a má íeíira
tafe'. "" — 91 Wasst rodtčowé?“ ——„ „Matka nám ji; bámno gemčela,

a bhla proteítantřou, a náš tatínef jeít tatč proteítantem " " .— „K:erak
íe to stalo, ge Wy a íeíh'a Wasse 1ste fatoličf), a otec %řeeeproteítantem,
(: k tomu jeíítč foí'teínífem?“ — QI íímitoříme' bčmče obtočtilo: „ „My
obě íeítth chobih) jíme g, mlabí bo íířoh) moteítantífč, a byťy to moje,
ítantíému tohthomam) , když jíme již, taf balece boípěh), že jíme po pro;
teítantíťu biřmománh býti měn), gamebI náš tatínef k naííemu pánu paf
ítorotoí, abt) náš bříme Dobře mhlxčil o biřmomání a jeho wýžUamU
My jíme í; mííechno bobře pamatomah). ma); jíme přiííh) bomu, mami!
nám otec, abt) jíme mu věčně řefh), co jíme íe u ». oaítota naučih).
My 6 raboítt' mííechno mohfíábah) Dtee, mhííechnmo náB, ftoutií hIq.
*) 3pomčbnc' nághmal íe onen penčfjítí) bm, řterhš ga ítarobámna měřící íme'mu
buchomnímu w gpoxvčbnífomi k jeho mhšímč bánmli; nitolim, jat proteítanti
ptmot', za ubčlene' rojhřeííeni. Jihuí íe již íforo rifbe apoločbne' nebámá;
jiíto xoííat jeít, je u proteítantů, jen; gpomčb b:)Ii salorhli, m nmohhth fm:
jinád) spoločbne' je přece obmábčti muíí.
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313011,a pomíbaí:

„bětí, to není panně-učení,

jať' jfte'bo

fígfíeíř! 3e3'„tt'a

Wáš 3cnoebu f bruí3e'mu ». pafíoromí; ten šIBáG-mncmíčíf' — Stalo
íe. Dtee, Usiyssew, co jíme boh; u brubčbo p. pafíora slyssejy, ironií!
3e3Ttě mice blato-ou,

otame'.

řfa:

Dčti,

to 3eft 3aíe nčco 3ínčf3o, ale není to

Dowedl nás ť třetímu paííoromí.

.be33 jíme otcomí tonflábalp

mětně, čemu iíme fe Boh) naučili), 3am1ačíto fe píatoil:

Dětí, to tafč není

ptame' učení; míče:Ii co, já Wúš 3e3t1a3ameou fe fatoIíďímup. fatářonn',
tam íe bo3n'íte Matrox). .Ratolíďx) ». farář nás nemnučomaí o bířmo=
ro ání, ne'br3 počal ná63 ;očátfuím nábo3enfhoí mnučomatí, an f3o otec
bol o to po3ábaI
932330jíme bo pilně nafoňtčmL-mah), rábt) jeho slow
OosloUchňlh, (\ bnmfíe mpcmíčem), fío3ihy jíme obě, nejen bIe otcomx)

můle, ale i 3 přeíměbčení too3nání fatolíďě míti). ""
Gen) QIngQBurg,jaf fatolícítař proteftantí, ctí a mílujíp. fanomnífa
oon Schmida, toboto přímětímíbo a Iáffaroěbo mu3e a přítele mIábe3e.
Wyjde:lt na ulici, bneb fe k němu bčtí obe wssad ornou jaro k otci,
ruce mu Iíbajíce a blnoíce
žEmmeno mí 53310m QIugoburgu, 3e to
bómá fráím) pobíeb na něho, jař obříopen bětmi Iafřamě B ními 3acbá3í,
iař fa3be'mu Dobré a fpaí'tteíně napomenutí oámá, a inf bčtí, tábí) slow
toboto ctíbobněbo ftařečfa poíloudmí.
W je!;o ímčtnícíd) tařě mnohá
obra3 fu 3mem'nám ob NUgšburgských ffr3e bětí pobaný, fwčbectmí —bámá,

3e wssUdy ctčn a mílomán 1est.Na

mnohém 3 těchto obra3ů 3eít mibčtí

pobobí3nu Schmidowu, an čeIo má ofráffíené tů3om3m mencem, a foíem
něho Dětí pobobnč B mčncemi
Wodpiš B:)má obyčejně : „Qíugšbutgfťe'
bčtí íme'mu Dtcí (: příteIíl" — RokU 1847. Dne 15. ítpna, slawčl fe
80 'ben 3ef)o nato3ení; míabí a ůaří, fatoííci a proteftantí tento ben
ofIatoomaIí, ba i 3 Sóůnfeíšbůblu příffla pánu řanomnífomi beputace ?
ofIawení téboá one. Wýborltý umělec NeUfš na památťu onobo hne
mnbotomíí ftáínou mebalíi, 3en3 oflameněmu » řanomnífomí me 3Iatč
obem3oána byla. nycíítof oon Schmid pochoptl celou buffí ímou má.:
3nam slow ©paíítelomod9: „Ncchte malíčřod) příjítí fe mne '" Sen ten
poutá bětffou dUssi, kdo fám bětinnám jest bIe m3orn Spasitele naífebo.
(Sbtiííof oon Schmid pofub 3i3e, a žBůI) Í3o tač 3efftč Dlouho 3aď3oíoatí
žBán Doktor QIIIíoIí, probosst při fatbebtáíním cbrámu áBáně m

QIugšDnrgu, meIeučem) a to QIugšbutgu pro ímou ffled3etnoít obe wssech
milowaný 111113,3en3 Bol \onbaí přeříab SBííem Swatých, od ftoIíce pa:
pežfké schwáfený a potwržený, mefiTaI w Iá3níd3 w ERoíenbeímu, a tub133

jfem neměl příle3itofií po3natí bo
Nemesskaw bloubo n) Wugěbutgu, nemoínt o fpůíobeď), mraíoed) a
tá3n oonmateIům 3'ebo mnobo říci. We wssedni belt Hon ulice \oeImi
vrasbne; na potřání wssady slyssetřno3bramení řatoííďé
Welmš íe mi
líbil \oenfomfřó Iíb, 3en3 čaíně ráno do měfía fe 3elinamí a jinými měcc
mi na trí; přícbá3eI. Sfouť 3'í3Šwábt,
3ebnobufíe oblečení, a fa3be'f39
uctíroč po3oramu3í po fatoííďu.
Šwábky 1na3í 3mIáíTfní čepečťn na bla
mód), jíou 3 brátfů černě pota3emjd) na fpůíoo maIe' řotunřo; 6 wrchU
pťeš ramena mííí 3 nicí) bmě bIoube' černě pentIe. -— thatne
mne 6
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wrchU jmenomaní mužeme ujin'ťomaíí, že fatoířci NUgšďUrqssti jíou bot.
Iími me \víře, a budjomenfimo še jej't činné a meImi učene'. Welťfoxl
;abofř měl jfem ;, toho, je NUgšbUrǧssťi o fwém pánu Biffupu š weltkoU
uctou (( Iájfou qumiIí,
což jíeln ga Dobré gnamení obapolne IjorIímofh'

pomašowaí. —
Rncíjfupec Řoíímann,

11 nebo;

jjem je Bv! gprmu Do bottoromi

Haasowč mxjptámaí ptomábčí mne ochotně po něfoh'fa weřejmjd) úfřa.
med). Mežt jinám uřágaí mí tafé něšnou, doskt ptofiornou fapIi me
fme'm Domě m mebmefh , jeji pěfně m gotíďčm ílofju m:)ftamena, čiftajm
oltářem a pe'fmjmi obražy ošdobena. Wrawřl mí, že fapIe ta jemu při:
náleží, a že ji fám ogbobíti baI. J Bylo mi to Dimun, an Éoíhnann
jeít Sutljetan, na mou oi'ágfu, jař f te' fapli příffel, a proč ji po fate:
Iiďu ofráfflil,

bal mí ga obpoměb, že onen Dům i š kapli jdťťwe přímí:
ležel jebnomu SBenebíftinífe'nm, mjm' jíg stufjeněmu, fíáíj'tetu 3 menřoma,
a že on Í)D foupim i 6 faph' mjní ípramiti bal, a ftce pro fmou paní,

fterá jeji Éatoličfa, a an prý jařpft ftaró pán, jen pro stáťi a pro djs.
rohu a, Domu wychášctt nemůže,

n néfjo Bytem její,

». Difťup, žc je každou nebčli 11) této

jouftolně

fapli

jmolíl ?lugřsburgfhj
mf"e ímaní

sloUžčtt

může, jíšto onen dputamý pán a Řoíímannmva lnangelťa přítomni B!)z
mají. — Na Koslmamwwě Domu m měfřě miběí jíem íftít obumníďébo
miftra,

5- ně!)o5 In) si mnogí

mífítome' & obcbobm'ci m najjíd)

\velfvd) i

mahjď) měíiád; přífíab m5íti mohli. Dnen mífřr jeft tobem Čech, a ufas
Dim je to NUgšbUrgU uproftřeb Němců jme' jme'no negpottvoříl, Uébrž
čtstč po čeffu Ijo napjati bal: „Zadražtl“; kdežto U nás mnobó mífit
nebo obdjobníf,1obentžvloraman nebo Cech íme' jméno přefrucuje, a tím
ptáme 5115 jmou nemčbomoft nebo pofj'etiíoft na jelvo bámaje m po:
fměd; je umábí. Každý měj uctu a mášnoft f nárobnoftí cige', aIe ná:
robnoft jmou negapírej. -— Sřoílmann mi mamíí, še onen miíh', ač ně:

meďv umí, přece w tobíně ímé po čeířu qumí,
a že fobč 3 Brahy
mobIítební a jine' fnífn; obflatámati bámá. ——
thčl jfem bo něftetýď) mefi Baworských je pobímati; ale tu 911156:
Butgu gmocníIa je mne trubnmnpfínofř, a jňkýsi mnítřní nepofoj nutil
mne, bo wlastř ímé fe namtantt , proto jíem fpichal bo ŘešUa na ibm
naj, bych je brzy bomu boftaí. ábřijba m něfoh'fa bned; bo Widně,
chwátal jfem k bobrělnu příteli, ob nebo; mi botučen jeft BpI lift, jen;
;mi můj mnitřní nepofoj a negnáme' tun'ení mnjmětlíí. menabáhjm ne
sstěstim fřotlnoueene jtbce miIvmane' math) tougíIo po mně, Bníof mu
mě. přítmnnofti, me útědm, rabi) a pomocí netwbnuteíně gapotřeín'.

ŘežUo.
Nč bylo pengnííjo bne, když jjem bo Řeštm přijel, prífeío, přece jfem

mčsto probíhal. Řešlw, po mugěbutglt nejftatfjí měfio m Bawoťťch, 14
let přeb Uarožeslťm Bánč ob Římanů
ganšene', Ieší na SDunaji m ívá:
fnč a útobne' ftajíně, má 23, 948 obvmatelů, me5i nímíg jeft 8000
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protestantů a málo žtdů Mčsto )efi žafmUsstlého pobíebn, nebo! Ram::
ní a (bt-dmx) )íon ftmobámnč, mnoho Domů )cft na fpůfob btabů
silnými měgřamí opatřeno, ulice )íou neptamíbelné, aíe mchni čisté.
Zminim íe toIífo :) nejpanlátnějíííd) ftameníd).
Ratncbrální d)!fc'nnílšánč ím. ŽBetta jest Íránu) a meíebm), lniítromv
ffe' bílo něnneďéúo stawitelstwi. Wohled na tento chrám naplňuje Elo:
wčka nctou a pobímením. Založen )eft ob bífřupa Sina Sýbnnborfcta
r. 1275., a fiamčío & na něm aš Do 16. stolelť Rzál Sšnbmíf bo ob.
nomií, obftraním míích'řc' ftáím) tento chrám Sewn—ující, Běbem čaín
uvnitř nemfuínč nabromaběné přířepťa), tař gc m)ní gbamen nepotřebnýď)
ozdúbek mc ímé půmobní weleonstt fc ffmí. W oknech )fou fráíně,
staré a nomé malbu) me fEIe, oltář )efi cch) fíříbrm) t. 1758. 0D )ebnobo
z hrabat íšuggctům galošew). WUťtť je)? mnoho řváínád) a pamětibob:

n))d) pomnířům, meči ními) nogornoít mou poutala) neimíce pomníh)
bmw welťkých, o (šít-fen) Bozi n) nomčjffíď) čafed) melcgafloušílód) šíře:

ZeUskýchbiffnpů, totiž Satlera

a Qlšittlnanna.

.RoIcm stťechyjest

chodba, fantenným a Dtoíaxltotnanýnt gábrablím opatřená, ), Uizto )eít na
lnčfto a na batch) fra) melebm) pobleb; wčže )fvn bobugel neboftamem).
Hlawni fární d)rám fm. Emerana.x Bert to stmé staweUť, cbomá,

wfobč mnogíhní pmnětibobnód) hrobů _a pomníťů. Tuto tunu jinýd)
obpočímá ím Gunnun, 18 nejstarssich Řeženských bifťupů, a mnví)o jinýcí)
slawných mngům. Sienta d)ráln )efi )eben ;, nejftarííícb na měmeďn, ob
Theodora ll. žaložen, ob čííaře Kalla Weltkého rozssťťeUa ořráfflen,
pošdějssťmi přírofift) wssak gofmbčn.
Dřťwe plmaťezeť tento cbrám [Iamněmn,gřněšnčnc'mn říěířc'mu opatstwi
fm. (Šmerana, řábu fm. Beuedtkta, jen; w 7 ftoIctí ob Bawoxského mé:
mom) Theodora žaložer bylo, a aš bo poflcbníd) čaíů pobosnónni a učes
námi muší proslnlo alf—elm)flafftet jest od tofu 1800. refíbencí fxn'gete
ž ThUUul a Sax-iš, 6 hežkou obragátnou, 1akožtkUťžecč gnamcnitou faph'
nabbrobní, na )ejíšfv oltáři ftv)t' Bílá mtamotomá fvťba, Krtstuš, )af
I)Iebě gíyůru, prftem k ncbeíům nfaguje. Socha tato taf pobimením a
citem pobožným naplňuje, že En) čloměf cch) ben přební ftoie toghnal. —
(Sbrám aBáně ím. gšíageje, bříme Sómninífánfft), ž 13. ftoIetí
to kostcl;

Wclelmý

Ukažuje fe w něm fioIice, B níž, melifu) fcboíafticf) učenec QH:

bertuš Magnllš učil.

Ckžrám (Efotfřébo Benedtktčnského řábu fm. Zakoba ž 12. ftoIctí,
B náhlými a 3a)ímamx)mi, meípoI )ařobu) bo)n)ící1ni Iibífómi a amířecími

_poítammní nab bíamní Bránou. Jest to mnobragení bo)e fřeít'aníhva š
pohartstwem. W Řežnč Mon 4 fatoh'cfč fán) a 2 protestantsképastorstwi
S'Rčftyťátabnícc, gaímuífílá a nepramibeIná ftamba š památnými
cín—ast). W podžeumich Šafaříd) B úgaíeln fe čloměf bímá na fbírfn 1'03:
Iičnócó náftrojům, jtchž ga starých čaíů při fonbed) f mučení mčgnů uší,

máno Bylo, atv) fe přígnaíi. Též tann) miběti jeft )"tlně obtabenou fixy
Iící pro íonbce.
Naprotč mbnici, číro 73 )ců nepatrná bům B wýstUpem a fc čna,
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menítuu kaplť, jenž, bříme fsiechtťckšťDbÍnČ ĚDIÍíngctům

přináícgeí.

Z mcn'fu jjou m obmítce bma pomffímnufí Dubně 0511151),img žápaš Sana
SDOIIingcra 6 pobanem Rrafomtm přebftamují. 311113meíífzj, btab'u po:
111151115
Dům

fe

11115131111'1
Goliáš;

5 mcnfu

11) obmíttc

mgobragen

jeft

;,ápaš SDamiba 6 Gjoííán'cm. Goltúš i_eíř obrmnná, ob gemč aj po stťechxl
o 3 patra wyfokěho doxUU íabající postawa. ——Když fc jcbe bo Walhasly
pťeš Uwst, ii; wibčt Goliássc z, baíefa bloubou ulicí. SBM-mvjfou taf
čersiwě, iařoín) obrag tem-m 111116malomán byl.
W tař 3111c111e'111
ftrnmořabí ftoíí pomniť fíalnnčbo l)wězdáťe .ftcpp,

leta,

jen; w Nešnč 1'. 1830. na fmád) ccftád) 11111řcI.!anníf

ofrv11'f)lá ítamba

:) 8 boríďóď)

sloUpech, 11111111?
jcft Řebpíerům

ici

poprfm'f.

W ŘežUě jen 11čfolif fíóíírcrů nmtčeských a ieptíšFád), a mnošftmí
rozťlěných úfiamů ftarýd) í nowýcb, jaře: ffpítaí 1111'Ioftbnýd)fcfter, Dům
pro dmbé, nemocníce fm.'Dí1naíba,
fm. Ratcřim), bma sirotči bonn),
bma Bratrífě'bonn),

a iině bm! nemocnice,

práce a wýžiwa obílarámá,

111111111,
111 něm; fc fašběmu

ob frčde ílubmífa

gaíošený úfiam pro 1111),

óomání Děti chUdých a ganebbaíóď), 1'1|“t.11v1;
pro fIcpce a bíudyoněmč, fm,
jjnná pofíabníce, g,-Uižtofe 111Ursstčstč Upadlým pomábá, fpoIcf ocbrannó

pro fárancc propuštěné, půičomna, fpořiteína, opatromna pro malé Dětí,
ípoícť paní k pobpotománi 1111311511)
ffeítínebčlef, ípoíef fpobporomíní
nemocných po bound) a t. 1). Mčulo tyto wssechUy Dobročinná ústawy
má Řezuo ftáínou pamítfn po tainěm rabbomi 11. žDZůIIeromí. TeUto
Uulž učinil

přiípčmfp

Řezno

nčřvlíf

gáfíabů

1111111131,a na

pro

c'bubc' 73115), na roční

pobpovopání

pobělowání

bř1'111í111,

fchudlých měssďaxtských řcmefhu'řů.

má dostařek nímž-í; a mvšňídy fffoí, bmčXťnibárnp, pěfně íbítřp,

fffoh) [;oípobářířč, bmčgbárnu, mčDeďě a umělec-té fpolh), a čehož Ultádežt
tě; mchní potřebí jen —— 111311111
tčívcmič11ó.— *.vaágímedi
melíťou
íílu blaůopíobnóď) úfiamů 11) Nežně, jafoš 1' 11) iinýd) měfřád), jenž, 110.:
155151311
3 těd; čaíů, kdy míra ťřeífanířá a Iáífa činná Ucbyla jesstč pob;
1115111111111
cínuáflamou

ofmčtou

11:5 mím;

a tudyš

i 1123 ffutřům

fřcfr'ans

ských: obbímomatí íc 11111íí111e
obětimofti přcbffnv a gapíafatí nab přimm
Uosti, ftctáš 1r11111č11iía
íob-ectmí
311 obecnompíínofl.
——

11 Řršna
wywéstč

mtífá

žaxxlýfslel, to

bo ©1111aje průíim
mnmebl

frál

Submíf.

Qubmífům.

Eo cííař Karel

91111111111113111
nátlabem

meči

111-5an a SDmmií, nejmčtífímí řefann' 11) Ewropě, ípůfobim průlim,
oceniteínó

proípčď)

obchodxl

pojtstřť.

s3211111115111 fnpeďé

ne;

Iobě z moře

femcrníbo proftřebřcm ncmnim) bo SDtmaje, a po 911111111bo moře černě:
Do. 2331111193111)íc na toto obromffč bíío 16,17G.611
Zlatých na Úř.;

a kdyby byl fráí Ludwik nic iiněbo negpůfpbíl, tímto bílem stal fc ne:
í111tteI1115111 11) Dějinách

Saíd

líbí?—,já).

'

jícm těž bo lBaí'ímIIn;

111' neimčtíííď)

říabně a řráíqě

buóům

jen to ob YráIe Sčubmífa ? ofíamc:

celém) němeďěbo

meveuó

119 ccm; vb Slegna \ngbáíenč
taraé,
nab ftcrým íe budowa

nároba

5 Bílého 1111111110111
ná:

řcďó (br.-(1111,
jeuš 1111nemvívfč, aíi 2 bobt
hoře nab 3311111111'
Bojí.
Wodstawba čilí
ta 1119111111'1,
má troje obběíení.
DD 5311;
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naie mebou k němu meIfoIepě
hrubému m Iemo a u: mame
je)? 110 fiřemíců )Tt'wh), 232
wenkU fpočímá na 55 boríďád)
Iegná, xltčběnómí befřamí ft))tá.

fchody, )enš )e ob )ebnobo obbčIeníř
rozchášeji a safe ívv)u)í. (Sbrám fám
)'tř.em hloubí), a 63 ftřem. mi))vfi). Z
xnramorowých )Ioupecb; )"třecba )eft ge:
Nitw )ef)o )eft ogbobně; fommm) fÍle

)eft bohatě pogíaeen a ofráfern; poblaba )eíi mvfíábána pestrým a Ie;
sklým mtamomem.
Stěny ))ou ) četmenčfm mrammu; po obou skrax
míč))
nicí) m))ftupu)í pilíře 3 bílého mmmoru, )enš )“tčm)na čtmero
polí běl). Rtál Lwaťk chrám tento m))fřaměí, ab)) fe m něm )TmčIa
)me'na flamm)d) mušům nčlneďád) ,) Uejstarssťch bob na uncbu gíatómí
pífmenami na Bílém mramoru; bolej) m))fiupuií ge ftčn podstawky Bílé,
a na nic!) stoji u) řabád) ) bílého mramoru poptínífn) wsscch pošdějssťch
mužům, 1tchžto pobobigln) fe žachowčlsyu Bočet wssech pomínífů )eft přes
150. ©mčtIo pabá B mtcbu; mramor k stawbě tě sbalefa fe přimášel
po kUsich i 300 centnářů tčšfúd). Hora )eft omčnčena wysokýuxč Dub)),
SDoIe fe mine )afo fiříbtná páffa Suna), po m'g, páru) a jiné Iobč fe
pobvbup'; m Iemo )"e gbmibá Baworský Ieě, m ))ramo ne)bIí3e fpočímá

oko na ftáfnód) gřícenínád) btabu SDDnauftauf, Dále na melebném Řežně,
a paf těfá po ftáfně tomínč, poícte' mčfh) a blabz), až, paf ne).)á5e ga
)aínébo bne mobtame )fupením) Tyrolských bor )“e fpatřu)í.
Sáhni) cc)"tomateí, příď)á5e)ící do těchto řta)in, neopomíná WalhaslU

ansstčwiti
Slaw:lě B))Ia otemřena 18. ří)na 1842., a aš po Duben
1844 ansstiwilo WalhaslU 40, 000 osob, š má); u)) 5500 )me'na ímá
gapfalí.

W

té babě, co )íem )) WalhallU

Němců, žwlásstě ), ©eíbeII1etgu.

Síouee

t))faIí ftáIí Submífomř,že Martina

obléhal, B))Io tam mnoho

proteítautt',

Sumeru

m))icfni

hlasitě it"—=):

bo EIBaIba'Iíx)
nevšiml;

na tom )"e š ními )romnáma)í téměř m))íďni ceftnpífcome' a )in) )pííomaz
teIé němečtí; m))íďni poffrába)í me žlBaIbaIIe Quanta „tohoto ne))nčt=

ssiho muže 16 )toíetí, )enš (pu))
ffe' bílo bofonaí,

jen;

(pu))

š ratrnou

pomqei Boži (!!) obtom;

gaíIuI)u)e m líbířc' poctě ne))Iuífně))')'íI)o mí:

)'t_a mebIe tefů wssech wěkň“ (©w£=©o))ínger 1846)
„Sumer není
meči ními (totiz megi 159 )oubrubr) Walhaslskýmt) ačfoíím (pr—)) B))
již pro fme' uepřefonané gáílufp) (!!) o nčmeďou řeč tam patřil. " (Ed.

!Butďbarb) a t. b.
.Rtáí Submíf ale Dobře

ubčIaI, še (hubem bo Walhallh nepřijal;

neboť žaložčl WaulhaslU na ))alnátřu

tafomýcf) mušům

nělneďýd),

jen)

nárob fmů) mein k )Iámč a k blabu; )enš bv mgbčíámali, prof) 1n5)íIiIí,
trpěli (: Bo)omaíí, )enš ho u) )tbci )me'm nosili, 5 Mám fnat), ptáci a
gáfluf) měl

pomftatí

\veííh)

cb)—(unbucbomt),

m němž, b)) náxob nčmeďz)

)motně žBoba nabe wssecko a )ebe meípoíe'f upřímně miíomal.

Sařč paf

Luther má gáííuíw o náxob)mů)? — ZádUé. an nátobu )me'mu žaxadiť
ránu )mrtehwu, na ni) bubneš ftwáeí, a SBůf) míloítbw) be), ab)) nef

bofrmáceI

ale opět

fe gotamií

Z welebného cI)1ámu fatoIiďe'

(Sírfme, m níšto náwb nčmeďz) Begpečen B))I, Hamem f)v m))mebí bo
bíbnýd) ď)atrčí, nema)íeíd) pemnčbo gáflabu, () čím báI mice fe rogpabá'
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maiícíd), kdežto onen dr.-cim, ž učím

fám wyssel, množstwi foufmenom,

ců swých š nčho wystrassil, a na jehožto sloUpech Uežwratných wztekloU
filou IomcomaI — kdežto onen chrám Cirkwc fatoIíďě poíub panně fto.
jí, a ftátí a bímati fe Dube na tmm) ončď) cítfmíčef a mobIítcBníf
čcE, je; 531tber a pomocníci jeho gafIáDaIi; S pché skály whwedl mes
Iifon čáíi nárobu swého do močárů a Do ptopafřnáď; haben — B pcmnč
a jífté ftInicc bo tcmmjd; Iefů qubů, žnichžto nemůže aneb Uechcc fc
mrátiti.
Slmtce prambí) Krťstowy w Cirkwť katolické nátobu swémU
gaftíníl a gatemnií, a bořagomaí mu, že (prý) ieít lampa rufami Iiba
skýmč učiněná, a gatím fám bal icmu na ceftu fmíteIníčfu přes noc ibn:
tomenou, o nígto tmtbíl, že jen pramóm flunccm; 0ch m ní jťž ícft
ftrámen, pIamíneř, nemaje potram'n), gbafíná, a počíná B:)ti noc Egyptská;

přcb ními otwírá propast hnůj jíccn bltamó, a nagpátcf k fluncí, na
pannou ftínící, na fřáIu, pob stťechU cbrámu řatolíďé Cirkwc fc jím nc
chce! Š: b\,\nou, to cítí, to i ma);gnámají; gaflcpeni wssak stoletymč
pťcdf:xdky afIamx) fwych mubcu tař ye1x5mgbahh, že newtdi,kde jebínč fpáfa

icft, tottž n) Cirkwi řatoíiďé. baíugfx), obttbnumffc fe ob šiměbo ftromu,
Uschly; potůčfome', bo Utchž jenom něco wodyz
malebně řeky Cirkwe
pufiih', obloučeni ob čeríhvěbo gbroje, bíIem mgptabít', bíIcm w fmradlau
mé faíuginp fe obrátili, taf ze cfmtají řřečc těch, fteří fe ;, nící; napájí!
Tyk jfpu Qutberomv záslxchy! £Broto matně wssechUo Wasse na:
mabaní, pragbná Horna a jalomý mítr jeft Wasse řečnční a mubtomání
ftcrař In) iíte opčtíe 1110in fiebnotít m jcben cheř 530qu nebubc fieb»
noccni mc dbrámč (Sírfme ťatoliďě, botub ani jebnvta; oBčanffé Uemúžete

míti mefpolef
Že Sutbct má šásluhy o gmeíebení řeči nčmeďě, to famo o fobě
nemá Šábné pramé cem). Kdo ččstťpoIc, nečiní nic melífěbo, aš umibím,
žc bo ffutcčně vbbčíámá a bobréýo feje femena, paf bo pochwálim. San
řá to gáíIuba, 'fbnbx) ne'fbo nábvbu činil, ozdobowal a gíatií, z ní pak

napotom bratrům ím'ým jebu pobámal? WybroUsscUá a whčisstěná mlu
ma nemá jeyTtč ccm), aš íIoma moubroftí m ní pobámána bubon! —
“Brom wssechUy (trvalý, ob protefiantů Lutherowč bámanc', ifou ja
Iomě, a mohou toIífo ob ne;,nalců, neboufů a třeítčnců pochážetř. Zest
liže nárob němeďz) B pomocí Boži ofřeie, sthdětč fe Dube ga ímé břímc'm'í
uíubřu, a w LUtherU nefpatři nic jiného, Uez fwého Uejwětssiho sskúdcc,

jen; ho Dní ořIamaI a ottámíl!
Safe Butbet nárobu němeďčmu ufffobil, taf ( HUš nátobu čefřčmu.
Spouta prvn“ cit-temní a ímétfřě mocí, tvgbwoiení nárobu českého a icbo
sil, pobtvrácení pofoie a blaha občanům, rozbroje, strassUé mám), abanov
Bení čefřěbo ime'na u fouíebnícb nátobům, tař že každého Cecha hUed
i ga facířc měli, stvoření toIiEa fmatnň, smažení toIifa pamatcř pilnofii,
umění a wčoy Uasstch přebťům, brna,-ne' krveprolití a fonečná porášfa

celého nátobu—tof
ieft onno trpfe' owoce, je; nc'uobu naffemu ;,e sijc
HUfowh wyžrálo. BohU diky, gc onna čáíf nátobu naííebo, kteráž Byla.
mc slowa HUsowa pťtfáhala, wraziwsst hlaon
bo skúly nezwratné, m

8"'
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Hubu fwčm nefettmaía, sice bychom již 5in pobíceni pobofmým mírem,
jen; nyní protcfianifl'e'mu S,)ačmcďu f_nogí. ZHUS mgbělámal pilně řeč
nafTi; ale šáslUha ta fama o solxč jrst planá; m'mcf, že žponrou (\ 1—05:
jitřením nárobu ;říffla řeč uafíe tař baIefo, gelu) b\.\Ia Iny) mvmíčeía,
f čemuž, nerusum 3 jcbné, a nenálrifl ;, hrubé flram) meImi fc piičinilp.
žBolítomání l_wbni jfvu ti, img m náwbu uafíem upomínft) na Jěuía hubí,

obi) nolněbo íímč [\Iubů, rugbořčenímpfhambbrmuwgtutnomah

tafomé

fuafn) ibou též,bUď z neměbvmců, [\uň gcglmngflnífů,1eu,b\;rábí
nemáganoft
Husitsiých čaíů ga nejíTmělejfíí bobunaňid; bejínmglíčíli. slIIc owsscm po:
dobného politomání žasiUhUje! tafcmó, řboš, (mch řašbébo upřimněíp přítele
nátobu swého fíomanfře'bo, [\v'bt) slonwtskUtky žjewnč bořagmraí, ge stoji
pewUč na půbč ím. (Sith—oe,reč ná obuí žr pčfiujc ga fmatcu pomimwítí
ímou iafojto Item:)bnuteíuý prvňřebef kpraxrčUxU wšdčláni nárobu fwěho
a f obtaně Cirkwe řatolíďč proti bmmňm wlřům — já řfu, je pumu:
mání buben jeft fagbz), kdož tafome'to upřímně přátele nárobu írve'bo

očetňuje, u) pobegxení umábí, jím buíitů
\ratmu

ípííá, ímámjeboc

jagóčřem bůměru f ním pobrtf-má mann oíočománím, „infobv

prý mífelífc' círfcmní měbvmí gtratiti muííI, fbofoliw
íIowanffě nátobnoůiněči fn;ou1nčnuie"; gáfeřnířvotajmu
qupuje

o žbožť a ftatfa) [;motne'; utlbae paf pofoutnč ufrábá čefž, bv'btc'

jméno a bůmčtu! mcboroůumění gawínčnč, přebfubrp, neponímnft a běbičná
nárobní nenámífl tolifo mohou fe tafšnnto n\ěm nefřeír'anffúm fpůíobem
Dobrým íuaíyám na obpm ítamčtí. Kdo bbá :) fmůi nárob, není proto

jen'těnecítfemnífem—„nemuíí votratíti

měbomí cítřemni";

fice bychrm muflh' i každčho Nčmce, íšrancouge a jiné ga necítfemníh)
»tobíáfttí, ja'f míle bbátí počnou :) m5Dělání řečí ímé náwbní; a jařt)
In) to byl nerogum, jafá neupřímnoft? — .Rbofoh'm Dobře pochopil, co

ieft (šítfen),

muíí nátob íwůj mílomati, aby (;D učinil Dobrýmatv-čr
bíaí)u!— Dmífemf
gařrvmatipfáfítíťem

nvm Týnem fmate' máti Gítfme, a bo k vrmve'mu mehI
poboblnějffí jeft ptáte, fme' íobectmí a ímou nečinnoft
učeně fc tmařícími slowy a nebumobnámi fráíemi.
Nezno 5qu poíIební u_lčfio m Bawoťťch, po
obIebnuI. Do Widně ieI jíem na pát-ní Iobi, čta

němš iíem fc byl
na palubě z fniím

imčna wssech mčfř, mčftvfů, řláffterů, brabů a weíníc, jichž B Iobč míbětí
bhlo. Společ!wst na (obi Byla info na geícgníci ž togííčnpd) nárobomců
feftamena Wejíwmomčmí a nejgbmořílejííí ba)“ íšrancougomé, nej_btbčjffí

a nejnemífimame'jííí &lngííčanč
Nejwice

Balvil iíem fe 6 Qšamvríť—Šmfněgem kdesi Z čeířud) tyranie,

Ímš fe viIně po nejíepííí qumm'ci čefřě\nv Něche poptámaí, řřa, že ga
pomímtoft fmou poříábá, řečí čefřc' íe naučítí, an nt? me ímé dUchownť
íptámč šačasté 6 Čechy fe potřámá.
Dbbiwomat jíem fc m dUsst ímé
jebo fmčbomímftí, řtewu negříbfa mušomé těhož fwatého pomolání mc
wlastech slowaUskych ga gbptečnou pořlábají; a mermomocí mtílal fe mi

na pamět mórof Krista SJS—dna,
Mat. 8.10.

„leen

ptamím

nenalegl jfem tař meIífé mít!) to 3fraeIi!"

QBám,

Zosef Těssik.
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Bruta
ŽBGfiDťfar mmm;

gc ffutečnc'bo šímota.

)twiiieí m nfabě '.ouíebm',

fbc

bo

Dobře mali,

pob

mqtv.
(\cbtčí tam jamó bůfag nné žťxěbjosttm Bíblii, a swého ostroe
ntípn min, a pwtv vílami! mcjtuc'fyořatolífa řfa: „Co paf fe tu platí,
pane publiťánď"
——Wicitnp gbmoiííe 1e utívm'! a obpoměbčl gfrátfa:
“„Šcst 'frcjcarů rane řariíejiV' -— Wastor baI mu n'eífáf papíromý,a
gain—učetna mogtu ímébn:

„Éýcňl"

mej_tnc'f)o fatoh'fa

ga Dobrou zUalost

m břímě ímatčm a ža temnou mtipnoft ani Ucpochwásiw.
* mřuid) ž řábu ím. anntisska cestowal, a přin'eí na cestč ímé bo
iebitc' oíabv na noc, v ttexě nemčbčí, š,: ici! I):[mctfťómi fouíebp obviněna;
(' “tá fc foboft, kdeby tu fata bula? Dn mu ibncb ufágat bům, bo ftctěs
bo; maid; mcfícl, očctámaie mlíbněbo přímítání, jafěboš íe mu na každé
fáře boítaío; amííař iafé Bpío pobiwení iebo, fm>; ici Domácí pán bez
pogbtamení a 5:3 přimítáni f obraču mebI, a k němu taťto mhxmil:
„*Bobímejtc fe, 3D: mám na obtage taEc' tafome'bo chťapa, iafo wy fie,
řtetěbo bábcl bo peřía míečel" (Takowhm obrňšem krásslčl totiž, pán
vaí'wr ímčmicí fmou) Staputín íe jeho mlíbnofti, Úoftímtofti a Iáíce tře:

ífanífě nebímil, ale pofoině tágal fc bo: „ia'f 51) obvaz, ten Bp!
fta rý?“ (Baytu vbpomčbčlz„Qlíí třicet tofů'."—a
fapuct'n dokožtl:

„f)chte„ pane, toboto favucína tahá Fábel tcbn)1iztťicet
toťů bo pcfla, a ncmůšc bo tam dostati. Wáš ale kdyby
na tu cbmili (bytí:
fc, a ssel fmou

ccítou

[meb bt) stc tam MV;

bomíumím, obporučil

bále. ——

* Jakýsi roIm'f gámíběl budmmním přiimn) a abaníímě Dobré žiwo:
byti; ale o ftarofti, ncínáge a nebegpcčcnftmí ftamu duchowenstěho neftáí,
iatoš i gaSedlák
nafficf)tmčaíů
ív pottámámca
pobobnouna nexogumnou
gámíňí.
íícI gačaířč
ža volebne
parnčboš 5hráběmi
rameni na
bIígfou Iou'fu, a potfamna ccftě íme'íyopána faráře, počal upřímně qu;
míti "f němu:

„QBeIeBuó sEarle,

ráčíte iít na pxxochážkl:? melefmí

páni

přec jen mají boírč čaíz) na tom ímčtč; až íe pobruůč narobím, nc'bubu
ničím jiným, neš řnčgemV' -— išarář paf obpomčbčt jemu, řřa: „!Bři'
teííčřu, 9339 mí „gámíbíte tě přííííínč bobxoh) ftamu fnčgířěfyo? míthi

co,

ynčnmeš Imm w tu chwťlt prácí \'mvu tpeípotcf, id i_íem tafe' fvnem 1"ch
ífóm, a umím poíub icíftč ob mlaboíti ímé žachážeti 3 hráběmi; jestlize

mííaf WP ptáci mou gaftanete, newím; megmčte tuto fníbu, (: mně bcitc
ímé hrábě. Sedlák B pobimcním \vgat řuíbu bo rub), a tafořfa mimo;
moIně poba[ Úrabč pánu ímáři, a ptal fc bo, coby teď měl 6 tou fm'
bon bětatí? ——Garáž ufága'í mu pritom a pramil: „Tanchťe ča barvu
a ga [eíem i_íou Drea bomečfp; joěte tam mííta mne a gaopatřte ímá:
tnftmí, potčíftc, a připramtc na mččnoít b\vě ofobxy, ienš maií choleru;
já půjbu ga Wáš na Ioufu placomat. Gcbíáf mýmalíí na to očí, bal
fnííyu pánu faráři nagpčt, pogábal brábč ímé, a obporučíl fe, chtě táběíí
čerstwý wždUch wdcchowati m fráínč přírobč, ncšlí u Iůšfa nemocmyd;
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blití a gbtmm' íšímot w Ueďežpečenstwť stawťti. Hanbslk fe pro šáwist
fmou, a obřífátoaI fobě cenou werssiky, jímž, fe by! me sskole naučil:
„.Rašbó staw má fmoi't slast: každý také má fmou strast;
Wroto fpofoien chci šití to fiamu, to něma, mne Bůh dbee míti. "

* W masopústě r.1851.rozmloUwal

Sebo žIBeIíčenířmocífař 55mm

tíffef Zoscf na bále b\ootfřěm 6 iebnou paníčfou, a boměběl fe ob ní,
žc fe ieji manšeí, c. k genetaI to jebnom rogbálene'm měířč rognemobl, a že
jiz po foIíf bní nemá gábnč gbtárob o fřarou nemoce iebo. Cisať pán
ii mbieroil froůi foucřt :! obeffeí ob ní; asi po půl bobině opět fe k ní
namtátil a pramiíz „Rychlowěst (teIegtaf) ptámě mi boneíI gpráxou, že

fe nemoe Wasscho manžela jia gnačně žlepsstla.
* Jakýsi btoteftantfřt) fagatel to femernt' %neríce, wydaw fe též
na miéftonářftmí meči Snbiám), gnamenal, je nic neptoípímá, a tubbš
fe cbntil iinčbo mbnoínčin'íbo ťemesla ——gačat fupčití B fojeffínami.
3
ftanf fe iebnou, že ossidtl JUdiaUa, kterýž fegnaw, že ieft oflamán, fíej:
bíří btoa bufáto ufrabI. Snbian tento bol nebc'nono na míru obrácen,
a že fe na něm ogmaío íměbomí, poípíffíl fu fnegí fxoe'mu, a mniemíl mu,
co byl učíniI. Kněž omffem game-učil fe na globčie a pobrogíl, že mu nebá
togbřeffení, nenamtátígli frabenou točc oftabene'mu. Nwssak jiš tu nebolo
ptoteftantftébo fojeífínáře. Tim fe aIe nebal' mbíítí Snbían. Wydaw fe
za ním na eefiu, a nebbaie nic na bota) a boh), bařim) a left), běšeI
bnem i nocí, a?, poííege boboníl bómale'bo fagateíe proteftantfře'bo
moč;

lníuma mesi ním a oftabenóm pánem bnía frátfá, aíe peprná Snbian
qumiI:
„Tyš mne oňibíl, a já Tč oftabI, a nemám pořoje, noťub Ti
Twé broa peníge nenatotátím.
91 to jeít tím, že jest moie míra Iepn'í
než ta tmoie. Na, tu máš neníge, a Dej mi froitancíd'
„Nač hot:
tanci? táže fe iaffi gmatemj kašatel“, „ttoůj otee, četnofa_bátníť, uměří
ti na slowo.“
„F.iíen omffemf uměří, mami! inn ponífte; coš aIe až,
iebnou bubu mět jíti bo nebe, a ím. Svetr mne šadrži u bránu) nebeíf'e',
aotáže fc mne: Synu, fbe máš řmítanei ob muže, řtere'bob onbt) oftabI?!
Čť snad si mám potom tepen) jíti pro ni ža tebou ——bo peřía?" —
* Na poslcdnim bmotffe'm bále 1851. bogoroxoal Sebo šIBeIičenfhoo
cifať Framissck Sofef, že iebna Dáma (baničfa) z ptaftate'bo sslechtickébo
tobu—mIabému, ffměíýmířább ogbobene'mu, ale neíflecbtíďěmu bůůoiníťu
bončfub btbě obepřeIa tanec; bůfiojníf tím uvadeny obůonpíí. Svatím
Sebo QBeIíčenfimo eífař pán promlumiI nefoIiř slow B atcífnčgnou Sofií,
apťissel f němu řfa: Matka má přála bn) si š Wámi iíti na tanec. "—
* MtkUlčlš Wei pro mtipnofi toeImí fInnuI.£13řiiba btubbb bo LUk,

otázal fe íebIáfa, ieboš ptamě botfaI: „Kdo tuší tu roce?" — ěebíáf
obbomeběí: „Bemč a ploty!“ wRej: „Kdož jest tu pánem?“ —€ebIáť:
„.Rbo nejmíce peněg má!" ——Nej: Kdož jest tu starssťm?“ nuSeloleik:
„€tařena, jíšto jiš fto [et přeffíoW— Rej: „521fbož,jen tu nejtonšffím?"

—- Sedlák: „Ta lípa tam nab fofřeíem!-— Wida inej, ze se ii; o wsi
ničcho nebonn', ebtčI afpoň boptatí fe, folií bp bobin bolo? 3 otáše íe
řfa: „S)alefovlí máme poIebne?" —©ebIáť: „Nesslo tuba), pane, newím,
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jat baIefo býti můše." — mej: „Bba íe mi chlape, ze boftaneš na babul"
-— Sedlák:

tufu!"—

„NedostaUU pane, neboť neiíem peě;

Gípn'em obpoměbi h;, řefl mej:

fejíti fe š tať dmtrmn

já tábčj chcř wzitř na

„Co ším ifem, nepřímo mí

čIoměřenn.“

Stantšlaw
Gtabníďz) Iutrían hraje kdysi m Tartu) 6 fatoh'fem
žBettem Smolikem, boftaI famych fráIů, bám a jínvd; figur do tufou.
3 chtě prowoditi fmťch pramíl: „u mne 1est Mno obtagů, jafo mfoftele
fatvliďe'ml" ——Na to paf Betr fatolíť obpoměběInefnč: „u mne čas
11) Útfti prague jeít a puířo, iafo m Iutrianffěm fboře
* S.Boláf jeben m 16. stoleti na íiubie bo Stalie obeiel, awssak tam
nebyl Ieč přeé léto, a na gímu gas Domů příjeí. Když fe bo otec otágaI,
proč taf btw příííel? poměběí: „Elšončmabž,mě tam pťeš celé léto na:

mou ('t.j íaIátem)

'řrmíli; Dál jfem fe, aby miro žixněnebámali fena/'

* Glomútnó .Rlaf'tcfí BnI biffupem w oné čáftí ftatě íBoIfh), jiš fe
byl frá[ Bedťich WrUský mámě gmocnil; načeg, Bíffup polímící příimů
fmód) stratil.
Sebnou fráI proteiiant pofměch si hrobě fu bisk!lpU pra
mil: „Nadějt fe, že mě š febou bo nebe megmete aípoň jafo žboži pa

ňomaně'
Na to biffup: „8 celé buffe táb ďych to učinil, ale Wassc
králowskú míIofi nebube fe moci uřnóti pob tím fufým pláfftčm, jaf jíte
mi ho utíti ráčíIV' —
* WTyroťské bčbínč T . .. obmábčji febIáci pořáb ieíftě'bobtomoíně
beíatfx; íme'mu bobnému a mííomaněmu faráři. Jistý íebIáf, je!)oš po:
šebnal Bůh wíce bětmi nešli _polnoftmi, íměbomite' iafo btugí obmábčl
powčUnost ímou.
Stu ale i_ebnobo Dne příffel “f fatářomi a řeří: „QBea
IeImá Wane, bámaí íem Wám wždy řábně befátef, chct tebt) 'i bneB taf
učiniti. !Bůf) mne obbařiI'lí; beíátbm chlapcem, a tu žlBám'lei těž,jafo befátef

obmábím. Hodex falář uímál fe a přijal cblapce, ťtetá pob jménem „be.
íát'fomý
cbIapec" me faře wyrčlstá, a jemuž,ieft farář ptamóm otcem._—
* Bylt kdysi páni na Daně, a při tom něfoliť míabífů nabánělo.
Wo skončeUéBonbč :) poIebnád) přifřoupil jeben 5 pánůfiebnomu
dménís
fomi fímaménm, obemgbal mu pía ímčbo na ptvmágfu, a řeřl jemu:
„Drž mi ho, až, počnem smět I):mítl" Tento pobepřel fe o strom, maje
Día na vtomágřn, a Dima! íc jařobv 6 pobíwením na ípoIečnoft pánů
bonců, fteří rožlǧostiwsse fe m ftubu na begře'm trámníťu, po ptáci přeb
poIebm' ubatně fe cpali gměřínou, ač Bp! páteř ——2Bánonobo pfa, míba
dyašnífa nebaIefo Pratt a na ně Níbati, wstal, načal ftait'c cbíeba a řuB
gauči-im),a přilba Stímfne'mu ptamiíz „BrachU, tu máš tafe' 11:6 mafa,

aiu) fiěpocbumaíl— Gbaíníf bohem míía't mgaí dýíeb 6 mafem,a — chleb
podržel, a maío bobíl píomí řřa: „Sýltlnáš! ta) afpoň nebubeš mít šabat)
[příw—Slšc'm slysse Homo ;, Ust míábence obbobíane'bo— gafiýbčlfe affel.
* K Bedťtchowř, řtáli pruířčmu, přiííeí úřabníf B prošboU, aha)
jei přijal ga bůcbobm'tjo bo slxxžby, kteráž prámč Byla uptágbnčna a mys
píana.
Rial mága! íe bo řfa: ,Jakéť,w jste UábožeUstwi — katoťtckého
nebo pwreftadltskéť,w?„ — šabateí vbpomčbčl: „Wasse Welřčeltstwo! já
nenem ani fatoIt'ř ani protefřant; já Tem fi ta? ubčIaI son míru fóru!“
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— „Tak? bramíI fláf, [)neb mi ibčte B očí, já máš nemobu potťeťwwat;
neboť kdo si bčíá míru
fám, mobl In; si tafe' wěrnoft
fám běfati !"
* Doktor m Ie'faříhví pro (mou Učcnost a oblatnoft můbec gnámu
mět tu chybU, gc bómaí obpoíebne obyčejně nutně bodnneíen; proto jej
tafě obpoIebue nifbv k nemocným nemoIámaIi. Sebnofw bne \m'ía'č stalo
fe, še mladý muz, nábIe onemocněí, a tubíg íe DčŠeIo pro bvftora. Sen
to Me obyčeie íme'bo i tcntofráte maie m čepici, příffeI f nemocnému,
strčtl obě run) pob peřina, a blebat tufu nemocnčbo, aby mu íábI na

puls (tepnu)

len'ař

chptl ptamvu tu'fou mlaňní fwou Icmící, Dillard:

mal tem) fám íobě tepnu, a po cbmííi fe mm'ábřif, řfa: „S ibe'te mí ?
ffípfu! tomu chlapowi nic nel'cbágí, Ieč „še ieít ošraíp! " —
* ógíoubátfa
Uesla slatě mejte. íBřifíli mangcíč flaří fu Fm'getí

Raríomi Gmarcenbergomi m Mčláně, míabati m ílombatbíí. Síbe' tito
nuční a chudi přímí ůbaIe'řa, a pro nmošířmí proícbnífů, jcuš fe E\)Iif
aubienci bláíiíí, nemohli % mlabařcm qumití, a šávoffi ímé jemu pico.:
ne'fti: 5.891 paf mámě 11 nebo Bratr je'bv, jen co pobočnřf (abjutm.t)
záležitosti menfíí mvpramowati fe pvbmoHI. Éomuto tebe) obemg,balí Šábofř
fmou; abl) wssať Iebčci cííe ílvébo boíábli, boneííi G febou w kosst bátef,
owoce totřž a bmč [;oIoubat, a "fvš _tcn poftamili na ítůf. Rníge bratr fe
pobímíí a tágaI, co S tím d;te'jí? 3eua ale obmětiía:
„QE—íme,milonů:
wý míše, že slUssUá měc jen, (161) čloměť ugnaíofř ímvu a fmou \vběč=
Uost již, napřeb oímčbčomaí, ale nemajíce m'c Iepffíbo, přínefli iíme je;
nom boIoubátEa, a uaběieme fe, že poneívv meicel" —-— To íe fnígett'

»vbočnífu meImí líbilo, a pobršem toš ten u íeBe mamil jim, aby po
8 hned) po meicíď) těd; fe ptali. mm; vím bln' uplpnqu, příííli opět
manšeíe' bo mam,
a fm'je pobočníf Iafťamč jím Šáboft jící) a koš ten
namtátíl řťa. „Mhslixn, žc jfem mčc Wasst bouře pxomebIV' Dni pof
dčkowawsse fe obemi.

"QImfía'f íotma 1m fchodech bylt,

chwatcm ftařenfa, nefouc \v tahu

ii; fe mtátíía

G

papír 6 něfeIífa bu'fátp, je; byla m

kosst nalegía,
1utant,ienom

a ješ mtátití chtěla. -— „Eoš mf to, otágaI fe fm'ge ab>
číňte 5131), já mám jefftč mnoýo Iibí slyssett." ——Gm:
řenfa bí: „91emím, co to gnamená, naíesía ííem to na foffí/ — „(is
51) to buh), obpoměběI ufmt'maie fc fníše; aajííie' boíoubátfa Wasse na:
nefla mejte 3 ufitojtc íobč maječnou ftmí, “ťnígtv Wám bobrčbo cbut
naní přeii; přeiteš, tWy
mně tě!)vg, a i_íme fobe' \veípoIef prámi.
S
Sbohem

BuBtel“

——

Nowé Dobré tam) pro bofpobáře a řemeílnífl).
1. Nowú í'půíob ííabé

mčeIu) pře—3gimu přecúomatí.

Na

podžiul, kdyz wčeh; na poli íbírati přefrámaíí, a pu'nuccm) jím, bo íefbí:
ranč potrawh mebu fe báti; megmí bobně maíítč řuíátťo anebo favounfa,
a Ufmaž I)o w mebu. Čim měkssť tato pečenfa, tím profpěssnějssi Dube
wýsledek pomoci flabe'mu 0qu pohané. íBotvm wyťež vb gabu m ouht
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fuB pláně čilí moffotoe' práce,

řátfo,a

mIoš bo bnígba mpřeganěbo ufmašenč fu

paf safe bnígbo to přiftoi mpřesanom plánem.

Rožumi fe, še

ieft bobra) wysledek tím begbečnčjfft', čím obratněit práci tu rovfonáš.
Do te'to potramo Dají fe \očeIo přeó gimu taf, še pIáfte' plné gůftanou,
aš k íame'mu jaru.
SBo gimč \očeIař é pobímením fpočoruie, še točeb)
celou tu pečenfu, aš na boIou řoftru ftrámíío, a tím fpůíobem fmůj žtu
mot gacbomaío, fbebo fuab ani třiřrát toíí mebu pobíe wábo nebolo po
ftačilo. N tato mafttá potrcnoa neíeu ge \očeIám neífťobí, aIe \očeb;

tafto předmoanč z iata melmi neunaxoenč pracuií

— To wssak boříá:

Dáme, je tmrbo upečene' fuřecí mafo neproípímá; proto i_eftráhno, fpeče=
ní rožeň mgíti, a faměbo foboutfa uftamične' rogřibčným mebcm oble'matí,
aby fe uemofun'ií. —

.
bému,

2.'£!3řt'ptawa íubů k opateoioání
ge fe íubr) čííi bečfb,

mina.

Bnámo jen fa;

abx) fe mino m nicb negfagďo,

mám obnčm)mýpalu1í.*lhon'ať
taf sirkoU napácbne, zc po pití
Ii sirka f tomu cíli přečíftěná,
příptmoiti, ieIíťoš u) íobč mice

fíeřou (gta

Uessetťiultfe na tom potřebné mír:), mino
čIomčEu bolení 151mm; půfobí; ba není:
aIe toIifo obočejná, může tafe' otrámeuí
neb měně utreicbu čili arfeniťu obíabuie

alb:) toto neínáge obíteančm) byla), obporoučí fe k loupaíomáuí íuDu
mun'fátomo ořed; Seben fuš, me b\oe' togřtojený, poftačí bo bmou fu:
bů, po pěti \Dčbláď) obfabujícícb.
MUsskátowý ořech připue fc na palič=
tu, pobbáíí fe, a boří m yube' jařo fwíčfa. Sen na to pogoromati třeba,
abo pogůíiatřo fpáIene'bo mufffátu negůftah) lo fubč, ňce bo mino ner
příiemnou (buť boftan.
EIBofonárli paf fe práce tato B potřebnou opaa
ttnofh', nabube mino gláífťní fořeníloe' (_aromaticfe') cbuti, a nejen še
ždmwi Iibffe'mu nen'fobí, ale i fagbe' nářage mgboruie. ——

3. Ktcrak fe má gafípinenč pogIátfo na břemč čífiíti?
llřej

řoIečťo ;, obyčejně cibule, gmoč bo m aIfobolu, t. i. m nejítlnei:
ííím líbu čilí n'pieituju, a tímto cibulomvm, to l'íbu namočemjm foíeč:
Tem poůlátfo glebfa fem tam natírcj;
tím wssechna powrchl:č ffm'na „,
beibe, a poglátfo famo při tom níšábné n'fobo neunpí.
Ronečnč paf

utítá íe bogIacenč nářabí mčffvm fucbým ffátfem —

4. Čistěni

fernie

.Ru čiíiění ferm'c gačafte'fe brámájí obo

čejne' btofn), tobo ať fe fagt)*) bebliwě dbtání;

nebo tím gůftámá ínabno

nčeo oIoma me ferm'cí, ftete fe fpojem'm 6 octomou fofelinou měni w
hrožUý jeb, ta! gmanó otomomv cufr čiíi oetokyslé oIomo všímá: Ii fe k
tomu pífeť, tím fe sklo žase počmátá, a náiIebfem tobo fuabne fe 1:03!
vabámá. NcsskodUý wssak k tomu cílí ieft omeB, obyčejné ublí, na fouífo
iafo btácb togbtobenč. -—

5. Jak fe mají brambotv

opatřiti

čili gemňáfo w tubc' gímč

na ceftu, abo nepomrgío?

w zimč nčťam wézti,

thHi bofpobářibrambora;

obvčeinč to!)fřelou me mogu bnígbo ge íIánn),

bo

nčbo fe brambory nafopou, a flétnou bobřc ořířroií. Spúfob ten \oííať
nebá fe wždycky upotřebítí, žwlásstč tenřráte, když íe B míůem bofpobačití,
a brambora; me mčcbad) čili phtlech odwéžtt fe muíí. W pábu tom íe
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ioe3me pyteí, 3moči fe bobřem chladné mobč, a 3a motta, Be3 topftoutčni
wody 3 něho, naplní fe brambotami; plně mčdm paf 3'efftč3ebnou ioo=
bou fe Dobře poIe3í a na mů3 nan3í.
Měchy na cefič 3me3nou, aIe
brambora) to nic!) 3ůítcmou 3eeIa ueporuffenč, bpfbytcesta ben nebo mice
bni ttmaIa. Se=Ii toti3 plátno petonč3mr3íe', cbi'ám' Brambory přeb 3mt3
nutim, 3afo vabló ínčf) cbrám' o3iminu na polici). —

6. !Btoti bIoube'mu řtmáeeni

3 nofa

.Kmácení3 noía,

nettmá=Ii příIič bioubo, 3braro_čofobč není nebe3pečnč; tim- si přito3enoft
tčIefnc'i fama pomáhá, taf -3e fe řrmáeenim 3ačafte' tč3'fóm nemocem přeb=
d>á3í. $tmá= Ii wssak ftmáeem' bIoubo, mufí pomábati fe proti němu.
11 Slowákň potoučí fe k tomu cili 3ertomni) proitřebef; abo' fobč toti3
ftmácejieí čIomčf pobioá3al foIeno ssátkcm. ŽBoboBm), ale toe íme'm účinfu
žkUssený proftřebef potoučí 3i31-óbořtot to Ičfařftmi; (Dr Negnier) toti3:
Téče: Ii freio 3 3ebné \“ p. 3 praroč bitfi) nofnř, má fe prftem Iemě tuti)
petouě přitiačiti, tať am) m3bud; Do této frmáce3íci dirky 3ábněbo pří=
stUpU neměl; při tom fe mufí rufa ftrant) tč, 3 ftete' item te'če, temto
bábu tomto vratná 3totona Do wýssky po3bmif7nouti, a taf po ně3ařou
Dobu br3eti, při čemž, ftmáeent' 3a malou chwilt přefiane.
$eče=li wssak
krew 3 obou bítef, eo3 fe meImi 3říbfa fčámá, muíí mu nčfbo 3im5 obě
dťrky nofm' 3atifřnouti, a frmáee3íeí číomčf 3btoiI7ne obě ruce bo me3ífh).

Nošumi fe, 3e to bábu tom muíí uftami dýchati. —

7. SBtáee

toInt'fa

to 3imč.

Ncmášlt co Dělat to čas? 3imm':

fbtabuj, ťbo3 obmčfá, bláto pilně přeb Domem a na b\ooře, a když opět
3amr3ne, (aby fe bíubofé foIe3e na Iouee nenaběIaIp) m\;\oo3 nabrabaně
bláto na Ioufu, a tam bo poto3bá3e3. W buboueim Ie'tě 3a3ifté m9ma=
Iíč oči, a pobimíš fe nab Bu3ato3'ti trámy, ftetou na louce, blátem po=
bno3ené, umibiŠ. -—

8. SklcUUé

mIččniři;

WyskoUmaloíe, je hojnost a bobtota

ímetam) ne3en ob famě bobtott) mIčfa,

aIe tafe' ob nábobi),

w ftetě fe

mIčfo drži, 3ámííi.!133e Mermaid) nábooáď) mIe'fo bá mice ímetam) ne3=Ii
to blínčnócb—
—9Ino i fama toeIiEoft nábobt; na mnoboft fmetam; oučin=

fuie.

.Kdybyš ř.p.10I)oIeb

mIčfa bal bo bmoud) mIččm'fů po pěti

Domácí), boftaneě mice ímetam), 3afo fbobgě to 3amč mIeřo baI bo 3ebnof)o
befitiúolbomčiyo

mIe'čnifa. ——

9. Káwa 3- htošnowých

3tnef.

Nsi přeb 4 1“va qumiIo íe

často o tom, aby ie na mifto řáioi), 3tničta 3- bro3nů brálp. Náwrh
tento žlásstč m SastU pťijal fe 6 tafomóm proípčóem, 3e to fta3ináď3,
Fbe fe mino robí, na3toíee mifto fámy 3mfa bto3nomá fe tt3íma3i'; ba
i to fupeďód;

skladech probáma3t' íc tam 3i3 fUché 3cnřa. — žBříptarou3i

fe pta3ením (pálením), mIetim a mučením ptámč tař, 3afo fáma.

10. Co fe má 6 řámou (ťafe') bčIati,

ne3Ii íe pta3i?

„Ráma bavim) bnčbé pocházť 3 913ie;fáioa paf 3eIenaioá 3 Qimetifp. 3
bami; foubímá ie o bobrotč fáiot) famě. W obchodU fe řoná mnoha;
pobmob, an fe fáma 5115 na bnčbo, Duo na 3eIeno batwiioá;
ale tato
pabčIaná batma 3cft toeImi sskodná 3btamí Iibífému.
Kdo fe chce pře-=

12.3

fmčbčiti, má:!i fáma batmu přítogenou nebo umčIeďou, necbť ji whpere
w botfč mobč, ftetou íe barma namaganá fnnn'e. Toďy měIa každci
kUchaťka B řašbou řámou běIatí, nešsli ji gačne pražit.

11 HUojeUť

fonopnt'c.

SDobrě bnojent' fonopnie neftoii pil:

ne'bo boípobáře nic jíne'bo neš ptáci. Nechak jen ž močibla gmntglé bláto,
kdc fe bob) přeb tím fonopě močíIo, ropfopá, a na fonopníci whwozi.
Bláto takowé jen čáflečfami fonoonomí proniřnutě, a ieft tUdyz nei
šímnčjffí pottaloou pro nome fonope' Ba bnojenx' to ieft i pro ražbou
thoU1sázeUiUU
2.813tott'profočffne'.
onttgíině

tufou.

RUky osnrzlé každoUzimU onu:

chaji,1čerwenaji a Uěkdy fe ( puťajt', což mcIifou půfobi boIeíi. Takowé
rUky bolawé mají fe fašbobennč “afooň bmatrát foupatí \oe mřeIé mobě,
to níšto fe čočfa maříIa. Woda ta fe může tafe' \oíeeřráte obřímaná
potřebomatí. saun, utřené po foupeIi te' necbať fe asi na bobínu samo,
tají bo něčebo měffe'bo, k. 3). Do f(aneIu. Sim fpůfobem pobaříío fe. ga
4 týbnč molěčíti tufo, ftere'_íe přeb tím bolo fašbou šímu togpuřámah).

13. .Rtetaf ntošno ocelotoe' Uástroje gatmrbít?

Wežme

fe Iibra šlute' na prach potIučene' fmůh), půI Iibn) r:)bíbo tufu (Fifch
tbran) a čtmtt libra) ořečiftěne'bo Ioie. Nybť tUk a fmůIa togmícbajt' fe
na cbíabno mnábobě geíegne', fterá fe potom na ztwé ubIt' poftamí, abl)
fe fmůIa po máIu no robim tufu togpuftiía; při tom wssak mUsi fe po:
got bámatí, abo fe ta mícbanina negapaIiIa. Jak míle fmůIa fe togouftí,
rogpuftí fe tafe' Ioi to něiafe' nábobě pro febe, a paf fe přimícbá bo
rnbíbo tufu SBotom fe togpáIí ochomo náftroi na tmamo: čenoeno, mbobí

fe Do té lnícbaníno, a necbá fe tam mvcbíábnoutí.

Bak fe iefftč ieben=

fráte mníí náfřroi na tmamosčetmeno togpálitt', a obyčejném ípůíobent
me \'oobč obai'tti a gatmtbíti

Tim fe Dá oceI, fpálením jtž žkažcUý, safe

naptatoitt', a náfttoie řenteíIníďé, tafto gatmtbčne', třífeát toIfou teman:
Iimoft nabótoait', iai náúroie obyčejném ínůíobem gatmtbomaně.

14. Sař fe ocbtání fmčt eitíímód) fttomťů přeb sme:
gnutím?

Nťkteré ftromo, jaťo btoffme, čafnč genou bo fročtu, a fnabno

gmtgaií. Sžomu fe bd obpomoct, opogbí-It fe mámin fmětu. .K tomu
přiťtoie fe na řoncí Iebna, nebo na gačátfu února, kdpž geměiefftěgamts

gIá ieft, oůba foIem citíime'bo firomfu bnoiem, aneb pačbeřhn \ovíofo
nafopantjm, abn) poloětří a qunce nemělo ořííiupu k semi. Tim fe ftane,
žc čem ofoIo firornfu taf točaBnč iařo jinbe nerosmtůá, a proto ani strou
mek do kwčtU UcžeUe, a w rozwiUU fwém

pozdržerr

bómá.

KU fonct'

měííce bubnu, aneb \oůbec, když fe uřaguie flálein'í teple počaíí, a není
fe mtagů rot'ce báti, odstran fe bnůi ob ftromťů, jen3 potom při teplé
powětrnostiwssecko, co bol w kwětu oromeíffal, boboní; k tomu paf jefi
gbamen nebegpečenfhoí črntgnutí.

15. ěoIení meftu jafo prostť„edek čiftotn mina Wkraa

jící), l'be není mínobrabů, mufeií oboroatele' mínem iabeomóm za wdčk
mgíti, a tu fe met? iablfomo', žlásstě je-Ií ffpatný sklep, íoIí, abn nes
šwláčkowatěl a číftou button pobtóeí. SDobrč wýsledky této +ráce gas

124
mbaíty příčinu, (161) je i íoIem'm Ijto3nomčťjo meíiu 3foufffa učinila; a
objemíío fe, 3e foIení meftu pro gaďyomání Dobrou) a 3Iáíj'1e' čiftott) minu
\oeImí profpěffně jefř. Dle menfj'í neb \ořtíj'í \oíbfofti ferpa,
Bere je
méně \oíce íoIi; ale nifbx) míc neš libra na oforo (\oěb1o?) a11ífb11111c'11ě

než, půl libra) 11a tntc'š-míru meftu. Slemoíjnutefná mémínfa ale jeít, má H
je pobnifnutí to oobařití, aby oíoIeně \oíno ob pob3í111fa až, bo Buboucíbo
jara vítalo 11:úplném pofojí. 9?eí111ífe tebo 3 nebo obbitatí, Doplňomatí,
aneb bo jiue' nábooo přetáčeti, jinařbo pobršeío mino twchU nepříjemně
fIanc' cbutí

9311111je ale meft

přeb torlněnhu

bo jubu

oíoIí,

tam je 111

pofcji ned;á až, ho Iubm c1í*o jara, a taf pictočí: 3aj1'fje'3c ofoíenc lo na
jine' mino 3 toíjo famc'íjo mínobrabu neoíoícne' nejen číítofou harm; ímé,
ale

& gnamenítou

(151) je i u nás

čbutí

a 1oe'tn'1'111obnčm

gfouffh)

16. Jitetá

11)to napřeb

pře1oóífuje.——

11.1máIe' jen

moía3 bá je fomati?

CDobře D1) 131110,

míře číníh). ——

Mofaš (kow “3měbiacinfu

feňáwající) tafomá, fterá je od fo1oat1', a netoíiťo máíeemí 1o3t11í1otoati,
botomila je jen 111QInincfu (15 pofub.
Nyni i 11. Machtš,
SlBíbeuffó

průnmfíníf toprátral totajemjhrí 3fauíffa111ina ímé 1'1t1at1)ořebíe1o3atomi
60 bílů (i. 11. liber) mčti, a 40 bíIů cínfu, bámají 100 bííů 111ofa31',
fterá je mm Ic'pc foloati bá, tešalí 111oía3-angíiďá. —
17.9B111o batmene'íjo
ífIa na 31131? 11171111.Be jiío3ootu
(fpíifo) 311á111ojejí, '3e obyčejný papríef ímčtía fhmečne'íjo, roíafhtě 3c
íebmi rů311oba1'e1omjd) paptffů po3ůf1á1oá, ftcrě je fa3bčmu 3bra1oěmu
ofu m pobobě bubo na obío3e nebchc' 11fa3uí1'. Qučefgním čili ebemíďóm
babánhn
1o1;j_c1oi[o je, že sožličxslé tyto ěástky fwětťa 1' to3Iičnč půíobí.
máílebomám'm itom) této 3afj1'abníci učinili 3-fo11íffo, jař fmětío fřIem 1113.

[íčnáó Immo na 131111111)
pabajt'cí, na 3růft jejid; 1'1čín'fuje.3
ufá3an
je, že mom
a sialkowé fmčtío 311'1FtDolin neobyčejným fvůfobem pob:
pomje, čenoene' ale a “3íutc' jemu přefášt'
SDIe toho dostáwaji fříenm'fo
(fřIene' B1)Ii11á1111))nejmíce

ofna

3 mobre'bo,

18. Zak můžeme mnoho
firmou

nebo fiaífoměfjo

omoee boůatí.

sisa

——

Když jiš Iíířjje

boceía opabá, mo'fopají íe ofoIo ftcomfů, ftetě jíš omoce neíou,

já111f1), a

Do těd; naloší

íe bobně [)noje,

nou mohou, t. j.1oobou,1o

ftetó

fe čafieji

polěmá

fo!

níšto famenná fůI Bola ro311ufj'těna.$ato

íoíná n\oba oroíářne aš fe fořenům, 3abřeje a to3m't1' je taf, že na
Dřífftí mf toííf fmčtů a toIíř owoce nanefou, še fe mufejí metme 311obe:
pirati, aby je 11e1o3íámaí1)
, a na tafomód) stromcch neopabá ani fmčt,
ani omoee. Ru fontů meííce I1ře311a logíjá3í fe paf hnůj 3 jámef men,
a 111ů3eje poušití pro jař ——W žahradách nemá je u třefj'ní na 1 a
11111fřře1o.bofo[a 3ábn1) trámníf t1pčtí, pončmabg, tafoloa) oBtofiíá fitom
mnofjo třeij'
11e11oí1'má,a míbíme to 3e 3fun'enoíh', še fttonn) třeffňoz
mě me \oinobmbeď),

kde fe 3emč \ošbo

3 1111111
a 3nomu

nafopřuje,

1111111:

bem mice třefjní nefou, 11e3I1'1třeínč obroftlé 1o žahradách. Sámo toto
mořopámají fe obyčejně to liftopábu, kdežto Iifří ji3 popabaío, (: 3e1nč
jefj'te' ne311113la, a naříabe fe hUad t)11oje bo Uich. Solnou
hanbou ale
oBIe'májí

fe pilně,

3mIán'tč

111 mčíící

Bře3nu.

—-—
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Hospodeiť wssak muji potoášiti, zc fe fttom taromómto namaháním
toeímí mhíílí, a se In) mu to ijobilo, fbrjbh se to mělo řajbhm totem
opafotoati. šBo eo:e neútobněm oijcm to nefj'fobí, oftatnč paf je to
může opafomati řašbh fíejtó toť, co,; fh'omu neufffobt'.
Dmfjem že přebe \ojTim gapotřehí jen, ftromt) hcbínoč činiti; neb
coš ht) bvlo píatno, popougeti je, aha) wíce nchi, řbpš hu) je Šaje hou.
jenů) ceIřem obežraly.

Wrotč xnražům paf negnáme sáhnou ašjefutaci jíjtou.

19. Badhománt'

bramborů

!Btamboth gaehomamajíje nejlépe

tím ípůfohem, když je po fříepě asi na čthth jiřemíce mhíofo togíhbají,
a na ně na wrch nafíabe je na střewťc Tlama). Slcima nejmrchnějn'í m
frátfe'm čaje cela gmlhne, an satím ípobní mrítma i Brambory; jamt) fu.
chc' gůftanon.
nm),; naftanon Int-ast), ugamřc fe j'fíep bohře, a tepen)
sačátfem mčííce Dubna mhmětrá je, a íIáma megme fe men. Sláma je
mořrá a gctIcIá, hcamhorh ale pob ní bohřc Šachomalč, judhe', ani ne
nahniíě, ani nepotothe'. ——žBří sášenť brambor, fbe hnílotina k ohátoá
ní jej't, může je 5 ptoípěchem fu fašběmu htamhoeu ne'foIt'f gtnef hrachu
přiíogití; hrach potřebuje mnoho buíífn, a tohtahnje ho tebx) ž hcamhor,
fterhm na íjfobu jeí'r. -—

20 ěpřátelení

nomé "frámh B Domácím bobhtfem

92c

zťidka ítámá fe, fbh', hoípobář framu řoupí, a megi ímůj bohhtef bomá:
cí bo chlema ji přimebe, že tento ji ttfá a fopá; nomh»»Ii paf tus jcft
ftInčjffj, trfa safe oftatní Domaci bobhtcf. ílomu piebejbe fe nejlíp tím,
když je bohhtfu, žlássk jíahjj'ímn a bágíímčjn'ímu, na fteth oítatní botá=
její, hIama a M namašc fořaIfon taf baIcce, poťub Iígati fe Dá.

21 Bapugcní

fttťů.

K žapUšeUťfttfů hobí je nejlépe hnůj

ímínfřh a kozi. gta Infách, fminjťhm hnojem hnojených, zťidka jíou řctcí
k naIegení iBoněmabš ale u náš na hnojení qu můhec jejTtě málo fc

hsedi,š btuhe' ftranh pak hnoje fminfře'ho o íobě nehíymají meIfě gájohh,
mohlo fn) fe bo fašbe'ho frtfomííftčte (fltího topečfu) něco četi'tmhch hos
hů kožťchnaftrfati.£1leíenujte práce a gfníte toho, kdo máte mnoho fet:
fů na fmhch quách.

22. Sle'čení otoci

mrtohIamhdh.

íBroti ntotoIici čili mrtohlaz

wostt u omcc Dobré jej't, když fe hncb na gačatfu nemoce této oj'tříhá

jim na híamč míru:, a 334 palce nab ofem protáhne promágef gc Šmí,
fteth napřeb napuftí fe Dobře maftig5 pthífótef čilí jmatojanffvď) muífef
m tnfn mepřotočm a to terpentinu Žabělanhch; pobobnh ptomágeť pro:
táhne je taře' na 'řtfu, to Iemo ob Iaíofu, a oba broa íe bennč bmařráte
protahují, i tenfráte, když fe rána jiš fmají ; je=Ii sapotřebí, omaše je
promágef gnomu mani, a pofračuje je to tom taf bíonho, aš fe omee

ngbtamí.

23. s„Btoftřcbef proti

muíífánt

a houfenfam.

SBrotí nm.:

íífám to seIí, kapustě a t. b. neměběío je Mouho šábného jíítého pro:
ftřcbfn. — Nejlépe jeít, báti jemeno fauně přeb šajetím na hobínu bo
fIanc' mobh, aneB bo Iuhu ne příliš ofttěho. WyskoUmalk totčž jebcn gaz
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brabníf, 3e mUsskh fnáffeií majičfa ímá bo femena samého, a proto ma=
jí [)neb w femenu 3abubenv býti — HoneUky w kapUstč a to 3eIí 3as
jřsté fe neufá3ou, to3íá3eií=Ii fe w Uich jednotliwé žmka tabáťu.
——

24. Sa!

3apubt't

desfťowky?

Desskowky (blífh), čertoo) n)

3abtabácb 3apubt'me nejínabnčji tím, pofopemedi na jaře 3abtabu po:
peIem 3 _Iamene'bo ubIí, a pa! při tápání (mytí) půbb bo 3emě bo wprau
mime
(Sim wic popeIe tobo bo 3emě přijbe, tím břílo je po ben'foma
řád), a při tom máme ten u3ítef, 3e fe půba3áromeň žlcpssi čiIimobnojí.

25. Brostčedcť

proti

blecbám.

Sedmčkráfa číIi fopřetína

obecná, (3námé kwčtť polní, žwlásstč to 3itě tonoucí, 6 bíamičfou umnitř
3Iatou (: foIem paptfh) bílé) je pro Dobrá proti bnuy3u Domácímu, íme:
nomitě proti bIecbám Gucbe' lťsth 3 ní pořlabou fe bo Iů3fa me3í flámu
(: peřím).

26.51emei3bp

3e 3abtab fnabno wypUdtti I3e paříž

pološí fe oloupané proutí mtbomě tam, fbe jící; nejmíce fe naIě3á. Ba
něfoIif minut naIe3e na taforoe' proutí bIno bIemej3bů; můše fe to taf
oloubo opafomatí, pofub jaře bíemei3bí přiIě3aií.

27. SDobtá frmě

pro hdmi).

SkoUpostieft ffpatně bofpo

dárstwl , neboť fbo nic nemonalo3í, ničebo té3 nemotě3í; to platí 3Iáfítč
příbobptfu. Setťttř píce ne3namená máIo bámati, ne'bt3 přiblí3etiftomu,
abl) fe pici nepIótman, a máIem mnobo fe poříbilo. Hlain
prostředek
to tom iefř, nebámati 3tní čili obrof cela), t. i fyrowý a ne3emIetá;

neboť bofá3áno jeft 3fuffenoftt',3e f ». omeB 3emleti)

čili fftoto:

maný o polomíc mice mpbámá a fpořein'ím fe stáwei, iafo celá.
W
óoůanbíht ieíi obpčei, frámám mčchatt do moho moufu omeínou, a mi;
poj ten netoliřo jen bobotfu ždrawý a 31mm), ale při boíne'm bobotfu
půfobí, 3e bámá mice a Iern'íbo mIe'fa.

28.Jaksewyp1ldi

mtaloencí3bomu?

Bamřoufe fůřátfa

bo tafomád; míft, fbe fe mramenci uřa3ujt', a tím prý fe neiínabnějí mopubí.
!Btoti mtatoencům tafe' Dobřepofíou3í roětloíčft) 3tájffčí)o iablfa. RozkladoU
fe totí3 na mtatoeniffte', a to nčfoIífa hned; fttatí fe fbe ftett) mrmoenee.

29 .Rtetaf fe proti ročeIám ubránití?

SBroti3ibaqu točeI

neile'pe 3abájí fe čIoloe'f, omvienlí fobč tloáře a ruce meboroou mohou,
toť proftřebeř jiítp'. -—

30. Babu3cm'

frtfů.

Šebo fttfotočfořinfobylin, roi'tIínaftromfů

pob3ítaíí, ieft Docela neptambítoé, proto 3: Dle 3řuf1'enócbffoumateIů při;
rody toIifo I,Iemej3bo a slnyáky ton'ebo btubu, iafo3 í frouťx) a chrousty

3etou, i flepejífí a menífí babí bmoaií řrtfům milvm pořrmem ——be
wssak 3abtabníř misto, ftere'mu (iinař bobtočínní) ftrci nebe3pečnómí íe
fiámaií, na čaš přeb nimi obbájíí, necbať \oe3me nčfoIif !oIfů asi na
ptft tlustých a na 4 patce bloubpcb; to ať namočí bo foloma3e, a foIem
3ábonfu, krcrýž ob frtfů ucbraniti chce, ubčIaií fe na krok od febc iínn'hn
folfem dirh do 3emě, aby při 3afirťámání foIřů nama3amíd) foIoma3 fe
neotřeIa; tpto pak fe 3aftrfají bo ber foIem cele'bo 3ábonu. Dokowád
bube foIoma3 w 3emí cítit, mobýbati bube míftu tomu každý krtek.
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Krátký pťehled židowského falenbáře
na tof 1852.

wssecheU čas nagnačcnů

w 2Imcttcc,

a čáftcčnč i w Ewropč a m 2Ifricc.
. gatmění slUUce bnc 21.1cbna ob 6.
hod. 33. min. aš ho 9. bob. 40. min.
rám:. BUdc fe mibčti toíito mimo
EwropU.
GJ . Batmění
f(uncc Dne 17. četmna ob 4.
bob. 1. min. aš bo 8. bob. 8. min.
mečer. umibí fe ienom ro jišní21meticc.
A . Batměni bnc 1. Ectmencc ob 2. bob.
Po

Dle počtu židowskěho 5613.
Začátkowé mčíícům a mám,:

22. Iebna připabá 1. Šábeš
21. února
4. března
5'

H

„
„

13.

1;

1

6.
„
21.
„
4. bubna
5.
„

„
„
„
„

10.
11.

„
„

20.

„

„
„
„

7. !mětna
19.
„

„

24.

„

„

21arb
„ pňst (Sftbcr
n 3311!nt

. 15.
„ Sllss. SBurim.
1. NisaU.

15.
16.
21.
22.

„

6.

„ Slaonsttýd.

7
u Drllhý fmátef.
1. flbamug.
17.
„ Bňstdobýti

'
17.
25.

(trámu.
„
„

„
„

37. min 'a; bo Gbob 18. min. ráno.
23ubc

se miběti m xAsiř, m Nowčm

Bassa Welko.
Holandxl, a čáítečně we wychodnčch
SDrubófmáteE.
částčch Ewropy i 21frif1).
Ěebmúfmáteť. 5. gatměni fhmce bn: 11. prostUce od
.Roncc ímátfů.
2 bob. 38. min. aš bo 7. hod. 7.
1. Siar.
min. ráno. Wřděti ho bubc me míy
18. „ Bag 23'eomcr.
chodUi Editi Nsie.
1. (živan.
6. Batmčni mčíícc bne 26. prosiUce ob

25'
I!
II
18. čctmna „
4. čerweUce „

„
„
„
„

1. 2! .
9. „ ![31'1ítSpaleni
cbramu.

16. ítpna

„

1. (51111.

14. gaří

„

1. Tissrt Statní) tot

15. „
- 16. „
23. „
28. „
29. „
4. října
5
„

„
„
„
„
„
„
„

2
3.
10.
15.
16.
21.
22.

6.' „
„
14. „
„
12. Iiítopábu „
6. prosiUce „
12.
.,
„
'21.
„
,.

23.
1.

5613.

1.
25.
1.
10.

„
„
„
„
„
„
„

Stubí) fmátcf.
BůstGedaljab.
©Iam.fmířcní.
Slaw. podzel.
Drlchý fwátek.
Sl. palmomá.
Roncc sl. pob

O Dub. 37. min. aš bo 3 bobin. 34
min.—imibitelné' w 211'1i,m Nowém
HolaUdU, a n) 21merice, fu tonci tafč
we wýchodUť (Suropč.

Normálni bnowě.
iBofmatm') čaé trmá ob abmentu až“

po slaonst swatých 3 Itálii, a ob ga:
čáttu pnítu čtptpcetibenníbo aš po ucbčli
ptomobnou, čili 1. po Welikonoci.

Blefh (bůh)), bubbr) (mUsiky), a bima:
belní hry jfoU gapomčgcnp: bn: 22., 23,
24. a 25 prosiUee, na ftřebu popelečUř,
ob neběIc rmčtné az bo nebčíe weliko:.
noční, w nebčli fmatobuíní, na slawnost„“,.„
Božiho
Tčla, na „3mčítomaníaNaroze!nťj
samým.
„ !Rab. ze šákoU. BIabofIamené Slamu) Marře — Tance,
bublal), meřejné i fouftomc' pleíp' ;íou mimo
Marchešwcmj
Kišleo.
tyto bm) jmenomané tafc' gatágánpzt
„ mam.cbrámu. celém abmentě a m náílcbujícíd) dUechaš
bo swatych 3 fráíů, po wssechcn postni
Tebeth.
„ EBůft. DbIcš.

Set.

W pťestUpUémroce 1852. naftaue
fíefteto gatmění:

čas i eZnapotomním tvbnem aš bo něbčíe
promobní, na wssechnhcčrkethř bm) postUi
a m páteř i w ínbotn po celí) toť.
2303uamcuání.
Kdololiw z měrných fatollfů
bofonale gua I)!ubch') m'nnám bni mnimq:
nowaných, fnabno pochopi, še zwlcřsstč m ty
bm) celou dussi swou rozjiucati má o prambád)

na

swatych a o tajexustwich žjewoných, 1ichžto
památfa f_cptámč w Cirkwč Krčstowč slawi,

1. gatměm' měsice bnc7.. Iebna ob b.bo:
btm) 22. min. aš bo 9. bab 1. min
ránu. -— ZatměUť to miběti bube po

a jen; jíou gaflabem jeho blaha čafnčboí
mččuěbo; tudyž arcít ani nepoumfli na to,
abl) bm; tafomé námi! malichernými gaba
mami fmčtáďvmí.

a íice troie

naměíicci.
ěl_fluaci a troje
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Swatk patronomě žemssti,
jidpštb památh

slawnč fe fond

10 rozličUých korunťch samicí) mocnářítmi Rakolxského:

Swd .Cyrtll a Method, buc 9. břegna, m Morawě.
Gm. San _Sčcpomucfú, bne16.fmětna, a ím. 'QBáclam, Dne28. gáří, w Čechách.
Sw. (S;Iiáé, bnc 20. čermcncc, a ím. NochUš, bne 16. írpna, w Chotwatskxl.

Gm. Floriaxc, bn: 4. tmětna, u) .bn-ním Slafuufřu.
Sw. Hedwika, bne 15. října, me Slezskll.
Cim.

San Rřcftitcl, bne 24. čcrmna, m Slawonsku.
3iIií, bnc 1. gáří, w Rorutanffu.
Sw. Siří, bn: 24. bubna, w Rtaitnffu.
gm. Soích bne 19. břegua, m Rorutanífu,
m Rrajínítu,
Stýrfku, a m fcmctním Tyrolskua
Sw. Ladiflaw, Dne 27. čcrmna, m ©cbmibrabffu.
Sw. Leopold, bne 15. Iiftopáou, m Dolním Statouftu.
C—šm.

(žn), Marck,

m EBomoří, m

—

bnc 25. bubnu, m SBenátífu.

Sw. Michal, bne 29. gáří, :: ím. StaUtflaw,

bn: 7. fmětna, m Jbalíči.

Gm. NUprecht, bnc 24. gáří, w SoonhradskU.

Sw. (špína čili SpiridioU,

bn: 14. proiince,m Qalmatífu.
Gm. Stěpáxc tráI, Dne 20. frpna, m uma).
Sw. Wirgřl, Dne 27. Iiítopábu, m jišmm Tyrolka.
Sazba

posstowncěl)ouga listy čili praní,

aneb: mnnbodí fc mufi platiti ža lift (pfani),
bon posstoU zasilati m baličtád).

(\ ga mffclifé jiné měci, fterě I'! .mn:

QBášízlíIiít 1 Int, platífc na 10 mil 3 ft., bo 20 mil 6 tr., přeš 20 mil 9 kr.
——
—
-—
-—
—

_

2 Iota)
3
4

—
-—
——

6
9
12

——
—

12
18
24

—
——
—

5 Iotů
6
7

——
——
——

15
18
21

——
-—
—

30
36
42

—
—
—

48

.—

s

—-

24

_

—

9

—

27

—

_

10

—

30

_

54

15I.

18
27
36

1 31.

1

45
34
3

12

—

1

21

—

1

30

—

11

—

33

—— 1

6

—

1

39

——
——

12
13

—-—

36
39

—— 1
—
1

12
18

—
—

l
1

48
57

—

14

—

42

—

1

24

—

2

-—

15

-—

45

——

1

30

——

2

15

—

16

——

48

——

1

36

——

2

24

a ta! bálc.

6

______________________

Skála

kolkowni čili n'templvmá



Nš bb
20 —

na Iiítim) podle ubane' w nic!) mu; peněžité.
20 31.
3 fr. | vřcó 1200 zl. aš bo 1600 gl.
40 x
6
l
„ 1600
—
2000

4151.
53

40
70

__
__

70
100

"
„

200
300

"* _
'—

300
400

„

400
800

—— 800
—— 1200

přes

„
II

10
15

!!

„
„

2000
2400

—
_-

2400
_3200

b
8

„

m.

1 č'-

i_
l

„

4000
4800
5000

-—
—
.-

4800
5600
6400

12
14
16

2
3

g
|

„
„

6400
7200

__
.....

7200
8000

18
20

.

45

u
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Wýročni ttbome' na Morawč.
„atablšňcm—(Yrchlebau).
1. Wúterý
.QB út rřcb
Fil. a přebišab.
Sat. _—
3. Web út.

přeb Rochem. ——4. W út. před

bobbt. a obilí přeb tag. m):. trbcm— snem
tábob. trh)), 1. Wc řtro. přcb Wánoc. — 2.
Wc řtm. pťed Welike — .Roňfh) tri) každý

(ším. a Sub. — Stř) na dobhtrk 1. S);Bponb.
čtlv. w poftč. ——Týh. trř) kaž. ponběli.
vřcb Fab. a Seb —2. W Donb.přcbRochem. Bcffcmicc. 1. W ponb. přcb 5803.WsioUp. -—
2. W prwni ponb. po Martinu.
„autem (91mm. 1. gta Fil. a Sat. ——2. Na
Silii. — 3. Na Tomássc apoů.
trř) kazdou ítřcbu.

Bánew.

——Týdnť

1. W út. po stťedoposti.
---2 Wút

po chtru a Elkana -— 3. W út. po Bowýss.
fm. .ířří;e — 4. W lit. po Lucii. — Srl)
na dobytek před fašbúm mátořním trhem.

- Battle w (Batelau). 1. !Bponb. po Banu třtit.
— 2. W pond. ve Nanebewzeti

SB. Maru ——

3 Na !Barbmu.
Btrclm (Báxxn)d1. Wpond po Dbrác. !Bamla.
— 2. W vsnb. po 4. neb. po 51mm— 3.
vonb. po 91nně.—4

W pond. po Leopoldu.

— Štír,) na příčí ») bm hřeb m!)r. trh)).

Bergftačtl wiz: Horni město.
Biffllpicc. 1. ma" Matěje. —- 2. Na Petra
a Paw. — 3. W út. po žBarth. -— 4. W
út. po amíu.
)3 itce lvclfá (©t06:!Biteč). 1 W út. vo brum.
— 2 W út. pťrd Welik. — 3. W út. po
Munchen—flour. !Bánř — 4. W út. po Dla:

nebewzrti P. Mar. — 5. út. po grant. Getaf.
— G. We čtwrt. vřcb Wán. —5Dobx)tři tri)
pťed každýxu rvát. trbem. --— Sábobni trI)
kazdý řtmrtef.

)Zitissta ©10th Wýrl trI) bm 25. řetmence.
Bitifffa 113mm ska (Eichhorn B. ). 1 W pond.
po ?lpví. — 2. W ponb. po Sunu Nep. —
W poud. po !Bartuí. —4. W poUd. přeb
Gini. a Sub. — SDobmčí trI) tě!)oš bm ráno.
-— Týh. tri) raš. flřebu.

Blausko.

1. W vzmb. po San. lřt. —2. W

pond pťed Mark. — Srl) na n\lnu:

. W

pond. Do Nanebewstoup.
í,Bánč. — 2. W
„snb. ro Smaltoufíi. — I))I). trf) faš. úter.

Blížfcwice

(Biípig) 1. W ponb. po Bož

Wstoup — 2. Na Wuwťinče. 3. Na hrubě
ponb. ve Widml. — 4. Na Lurii. — Týh
tri) fašbu) čtmrtcf.

Boztcwin.

1. W pond. Do Geragcf. — W

pcnb. po Witu. — 3 W poUd. pťed Wácl.
— 4. W pond. po Rateř. —9]3cltě trhy lýh.
W řtmr. hřeb Welik. Givat. Duchem, pťed
Wánocř. Koňstý trř) mc řtmrt. pťed tag. wýr.
ttheul. — Týh. tri) kazdý čti-vrut.

Brno

(Brňnn). 1.511! ponb. přcb Poprl. —

2. Na 3. ponb. po poud. Swatoduss.uš.
W vcnb. rřcb meoz. 813. at. — 4 W
roub. přcb Elšořct.513.9)?at.— Každý trmá
14 bni počítaje i mb. a froáth). Bačátet
trhů icft w ponb. w prwnim táhni trhowem.
Těchto 14 bni může se poušití fc wsselikým

obchodům, tc foupí, ! probaji, nebořplacmí,
jakož i k ftlábáni,
(: fm ode wssech trip)
nawsstěwujicich obchodniků bog rogbilu nábor
šenstwi, a beg' ohledu, jsou:li bomáci nebo
cizi, cmd) majidi zboži ímé me skladech nebo
na boUdách trhownich, nebo na lesseni a Ia:
mícíď). — Koňsiý ttI) w pond. po fašbém
utončmřm tt'bu. — Dobytčř tří) po 3 bní
přeb kaž. mýt. trřnm přeb mčftcm, totiž mc
čtmt., w pát. a W). w těd) túbněd), jenž
jfou přeb mýt. trip). — Týh. tri) fažd.středU

a páteř. — Srí) na minu w 1. úten) mě:
sice řemenu fašbřbo rotu.
Brno „Stare (?lltz ?Brímn). 1. We ítřebupřtb
Wclik. — 2 We stťedu pťed MaťiMagdao
Icnnou. — 3. We [n'-ebu pťe Gini. a Sub
— Každý tma 8 buí.

lin—oo
mm)
po 3mKrál.

(zungarifd)Brod).1.W
út
2. We řnv. vo neb. fmrt. —
3. W út. poG. mb. Welik -—4. 511313
po Proměuě Jtr. EBána. — 5. W út. po
Gini. (: Snb.—SDnBUtEÍ tří) pťed každ.wýr.
trhem.

SM). trl) fašbx) Ehm-tof.

Brcčct
(Wrýdliz)a 1. W út. přeb 591“an —
2. W út. přeb Shu-05. SB. Mar. — 3. W
út. po Ylžbčtě.

311mm: (Lautschlž) 1 W út. Swatodussui. 
2!ch čtmttet po Wcicl.—3. W út po Mikul Brtntcc (minut;), 1. W bm po nom. roce. -—
„ohromil Dolní (Unter:Bobmn). 1.1'xt.přeb
— 2. W ben po (Smil. a Method. — 3.
Biřim. -—2 QBút. přcb!Bartoí. —3. W út. přeb
Na Fil. a Sar.—4. W bm pťedNawsstiw.
Wsseuxi ©MM. — 4. út. přeb Iomáíí. ——
. Mar. — 5. W ben po anjcl. straž. _
Dobylči trf) m vono. přeb kaž. wýr. trhem.

Bcbtcwá

bami

(Dim 230brau)1. W út.

po 3. Král. — 2 W pond. po !Bítu. —3
W vcnb. po Wart. — Dobytči M) 1. W
pond po 3 „Král. —2 W pond. pc Wři.l.
3. W vonb. po Mart.
Bcjfcwicc. 1. W vonb vřeb nmfov. neb. _
W pon. po Boš„Tělozw 3. We čtw. po
Wawť. ——
4.213 ponb. po mmm—zr)
na

6 W bm přeb Wssemi Givat. -.- SBřební
tri) w ben pťed tag. wýr. trhem. — Roňířr)
a bobbtčí tri) m bm trbu wýročnibo.

Blumen).

1. Na 2. pvnb. po 3 Rráí. ..

2. Na 2. ponb. po Fil. a Sat. —- 3. W
út. po Banu .Ř'řlít. _ 4. W pom), po
Wciel.

—— SDobvtči trí))):

1.,

2.

a

4.

m

fcbotu přcb raš. m))r. trbem;3 . w ponde
po Sana Střtit. -— Týh. trip) fašbť) úter.

9
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Brunfcif

(Braunseifen) 1 W út. Welik„ —
eftř. pťed Bož. Wstoup. — 3. W
„něm.ebn 91uguítínu.— 4. W pond. po

Diwissl. — 5. W pond. bo !Bcčct.W.Mar.
— Koňský M): 1. W út. Welik. — 2.
W bomb. po Yugnstinu; fpolu takě dobytči
trh. — Tyh. rtf). fa3b. stťed. a fob.

Brawn-r

(Braunobcrg) 1. W pát. přcbkwět.
9131't.pťed glaucum. EB.Mar.

_QD út. po Kateťiuě.

Břeclaw

(Lundenburg). 1.

Na

Na Bartol. — 3211)na wlnu:
čcthma. -— 2.

bm

23.

Jiťi„

—-—2.

1. bm 5.

3áři ——391)

tri;

me11—2.9lBt.voSiří.—3.QB

Bm'h'icct (m žBřetomflu). 1. W brmni čimtt.
druhýs út. po Wawťinci. — 4. W út. po
HawlueuuKoňský a dobyt. it!) lv bm přtb
fag. tri). wýroč. — Sól). tri) fašb. útcr.

Blmi'icc ward

Bzenc:

(Bisenz). 1. W poud. po oktáwé 3

Rrálu. — 2. W třetí ponb. m vbftč. -— 3.
W ponb. po Sunu Kťest. -— 4. W pond.
vo Wáclawu. -— 163 koňssti a bobbt. tri).

—$pb.

každy čtwrtek.

BřczewcL
pond. sw.
hřeb
Qbrác.
Ba mI. (!Briíau).
z.ponb. 1.poWStam.
Kťiže.—
3. W p—nnb.po Pozdwiž.

fm. Kťižc. — 4.

m Dlomouďu (©roš:9]3iůr:

niz,) 1. We čtmt. po Matěji. — 2. We čtmt.
po Fil. a Zak. -— 3. Wc čnbr. pa Bartol.
4. We čtmrt. po Dnbřcií.

Chroprn.1.

trI) řa'3b.polib. a čtmrt.

W pond. po 2. neb. Welik. —
aSílii. — 3. Na ňamla.
Čcrnrl obra. 1. NaZofefa.—2. Wlit. břcb

W pond. pťed Studi. — 5. W pond. bo
Bož.Těl. —3. Na Wawťiuca —- 4. W lit.
Maskytč — !)Bcífč trhy týhodni: 1. EBřeb pťed Hawlenl. -»—Túh. trí) fa3b. útcr.
Čermná lvcba (Nothwasser). W pond.
lwět. neb. —- 2. W sob. pťed Naroz.Pánč
pťed Fab. a ch. — 2. W pnnb. po File
— Trbowř na mlnu a na koně w út. pťed
a Baf. -— 3. W pond. pťed Rozesl. apost
každ. mýt. trhem.

Jaučcwice.

1, W poUd. bo neb. nmíom— 2.

W pond. pčed (šmbudnnn— 3. W pond.
pťed Barlol.uat W poUd. po Siln. aZud.
— Koňský a dobytči tri) w bm po kaž míst.
“.bn — Sůl). h'Í) !aždy čtwrtek.

Buběiewicc mcrawffc' (Máhrisch Budwiz).
i. W út. pn3£ráh —2. Wút. pťed5803.
iBfioup. -— 3. Wút. po Zilji. — 4. W út.
po Hawlu. --

SDobmc'itri) na ben přeb kaž.

mýt. trhem. Týh. tri) kaž. čtmrt. — Dwa
wcliri lrhowč we čtwrt. vřeb Wánoci, a na

3:1. čtmttf.

Blldjssowt
(chtfch)j
Na Fils3.a W
Zak.
—
2. Wu .po
Bet. a1.“Balmpcub.
po Naroz EB.Mar. — 4. Na Babím.—
Wel. itím: 1. W fab. břeb fmět. neb' —
— 2. Na Som. apost. —- Sirf) na (cu a
pťizi fa3b. ícb. — Srí) na mInu 3 jata ::
na podzim po skťihn omi pokaždě po 2 sob.
Srl) koňstý a robyt. m íob. před fmět. mb.

— Týh. trh) !ažk. sob.
Bučiffow (?Bubifdwu. 213131:ttí) na Dnbřeje.

— Wel. wh) trh: 1. Na Lom apost. —
2- W pond. w passiowěxn týdni.

Bnchlewice.

1. W út. po Dbrác. 513mm.—

2. W út. po Gur. a Mcth. — 3. 3213út.
xm Bož. Tťlt. -— 4. W út, pťed (ším. a
Sub. — Dobhtči tri) kaž. ponb. přeb wýr.
trhem.

Buzew (!Buíau).1.3řtti pwb. po Welif. —
2. !Bponb. přcb Mngdal. — 3 SIBpotřb.
přcb

-—4. W pond. pťed Poswěr. chrámň. _
Dobyt. trfm: 1. We čhvr. po ©třebovnfti.—
2. We ftřcb. přcb 3cl. čtmtt. ——3. We čtwrt.
„ po Boswřc. -— Sůl). ttÍ) fa3b. ítřcbu.

Gcifcwifc. 1. W pond. po Marinu-

2. W

pond. vo Sťuní)1xtč.-—Trh na mlnu: 1. bm

16. hvčtna.— 2. W ponb. po Wáclawu.
Dačice. 1. We čtmrt. po 2. mb. voftní. -—
2. W út. po Wawťiuci. — 3. W út. po
íštant. Seraf. ——4. W liter. po Mikul.
5. W út. přeb Boš. žlišftcppen. —
SBřcbní trhy: w ben přcb fašb. wýr. trhem.

Dobyt. trh: 1. Třcti střed.wpostě. 2. Druhé
pond. po Wawč. 3. Druhé dond. po Mikul.
—- EBáf prmni fiřcb.
Týh„ tri) kaž.d s.ob

Daleííicc.

m f fašb.

mčíici -—

zNa s.Bamátfuím. anla.

— 2.

Na Qcovolba. — Sůl). trf) každou fiřebu.
Dambořicc.
1. Wc stťedu pťed Bopelrem. ——
——We siťcdu pťed Gm. Duchem. — 3. We
stťedu přcb imunní—4.
We stix.přcb Mart.
— Dobyt. hl) m bm pťed kaž. mjr. tri). —
Hlawni t))í). itím: 1 We stťedu hřeb Welik.
— 2. We stť. pťed. Wáuoci -— 1150. hl).
každ. ftřcbu.

Doubrawicc. 1. W vzmb. po ;ab. aSeb. —
2W
ut. swatodussui.— 3. W pond.
po Bartoť.—4. Na ším. a Sub. —Rcňítí
a dobyt. tri). w fcb pťed každ. múr. trhem.
— Týh. tri) iašb. ftřebu.

Dcubrmvnít.

1. Na Fab. a Seb. — 2. Na

Fab. a Sed. — 4. W vonb. pťed Šim.

Sana

a_iřSub. -— 3.131). tri)

.Rříše. — 4.
:! Dnbřeic. — Koňssti trh:
1. W pnnb. po neb. fmrt. — 2. W ponb.
břeb Bož. *JBftoup.-—3. W pond. po anjel.

na

Im a bři3i každ

RřefL ——3. W pout—. po Bowýss. sw

Bufiřice (ro Zihlawsku) l. W vcnb. po Ziťi.
.W vzmb. po Zakobu. -—3. W mmb. po
firáš. — 3:1)1). trí) fa3b. stťedu.
ťubmiíe. — 4.519: stť. po Hawlu. — 5. Del—lin. 1. W poud. po Nawsstiw. 213.Mar.
— 2. W pbnb. po Eanřu.Rt.213ána.——3.
Wpond. po Dorotě. — Wel. ní): 1. >lBút.
W polib. po s.Uiidmlu.-- 4. Na ben Mlá:
pťed unum—2.
W út. pťedWssemiČčwetata
— Srí) na Im a na pťiziwpond. po Harolnj
bání. — Dobylči. trh na každý ttI) min-oč.
—fItÍ) koňský a bcbvt. w bm přcb každ. tri) Děčín. Týhodňi tri; fašbč ponběli.
jdýr. — Týk,! tri) každ. liter. a páteř.

Dlouhá ťeučfa. (Unter:“angmbvtf). 1. We

přeb Emčt. neb. — 2. W

flř.břeb Wclik. —-2. W hcmb. po Bccrtl -—3.
bonb rřeb žlJřifuI. ——4. W pmb. po Boži

Stojící.
De Brcvněíicr.
1. Na Zičř. — 2. pem—.vo
sBorciunřulc. — 3. Na Dnbřeje. — Sól).
_
1. W
)))-raní pour. m naftě. — 2. W vm). mmb.

.,.SBtmni pcnb. po Mind,! (deýwá

Ptrř). fašbz)-Donm)Tt.-1ř
čtmrtef.
'Dmimfícuw
(mmítabtl)

ro 91amífím.5l)řat.$13.—3.£1\.e 28. říina.
—. Sirf) na míru: tue 16. fwčtna. — Týh.
ttI) raš. fob.

pond. bo Frant.

Seraf; -— It!) na rohu bne 1. čerwna a
6. října. — Týh. tri) fašbou fobotu.
Jmanžice (EibeUschiz). 1. W pond. pťed “Bm
vekem. — 2. W pcnb. po Hurbanu. — 3.
Dne 20. ftvna. —4. We čtmtt. vo růůencí.

fe

l_tvním pond. po 1. neb. abmentJ—Jtoňk.
tri) m liter. pťed prwuinl mjr. trhem. -—
zát). ttI) w útet. (: w páteř fajb. týdne.

1. Na Waleut. -— 2. Dne 25.

Jevancwicc ((Šimanomie) 1. Na třetí ůter.
vo Hrom. — 2. W inter fwatobuffni.-3.

bubnu. — 3. W út. ro Wawťinci. — 4.

W ben po Wawťiňcin — 4. W Uterý pťrd

Draha mě.
Dne 21.

s.1)2ifule'1ffent.-— .Roňíh')

prof. ——Šúf). trl') fašb. Liter.

Drnobeíec. (Dňrubolš). 1. W voleb. ve 3
má). — 2. W vzmb. po mb. f))d)a\mlé.—

a dobht.

ftřebu 'po každčm rvát. ttbu.
faždoU ítřebu.

Santal

3. W pond. ve 3. neb. QBeIíf. — 4. W

čití Janem

teba) me

-— Sál). trhh

(Sobanniétbal) 1. ma

nout. po Bartol. — 5. W poud. přebBri:

Siři. — 2. W bomb. přeb Naroz. EB Mar.

gitcu. — Koňský trí) m fab. přeb ptlvm'm

-— 3.

Na

Tonlňsse

adost.

-— Wcťký tají).

ttf) m uten') fwatodussni.
wýr. trhem. - Sáí). trh každ. ftřebu.
Dřcwcí)Íefřicc. 1. Drubý útetef po gat-om.— Jaroměřice (Satoměřic)1. m ůt. po 2m.
Ientinu. 2. W ůtr. po Markhtě. - 3. W
W út. po íšil. a Jak. —3. W út. hřeb
Stars);.. 913. Mcxru — 4. Drdlbý út. bo Wssech.
fet. po Matoussi (Emang. — 4. W ůt. vo
Martixlu. — 5. W ůt. po anieli mericí.
Grm— Trhy na mlnu: 1. W pond. ro Šíří.
—2. W ponb. po Wárlawu. — Koňstý a
— Dobyt. a koňssti tri). w pond pťed fas.

1m')r.trf)em.

dobyt„ tri) w ponb. vřeb fašb. wýr. trhem.
——Sól).

tri) we čtmltcf.

Dunaicwicc ócrní.

SEW).tri) fašb. ůtet

Marka Gunung. ——2. Na Powýss„ fm, Kťize.

Jeaownirc.

Dmmjcwicc Dolní (Uuter:Danowiz) 1. W
poud.

po Silií. — 2. W ponb. po Budí.

Dwerec(Hof).1,Wečtwrt.do

——Týh. ttf) tuš, fobotu.

Jargfíamícc
(sorrow)
1. W
_ 2.
W pvnb.
po pout).do
WawťiUci.mo).
—

(DberáDanomig)1.Na

paneb.ntb.

1. W vonb. vo Hrom. —- z.

W pond. po žBiIé neb. —- 3. W pond.
bo Boži Troiici. —- 4. W dond. po 9136x:
Iamu. — .Roňfh') (: dobht. ttí) w ponde ve
každ. mýt. trhu -— Týba tri) fašbě ponb.

mafop. — 2. W nonb. vo Boži Trojici. —
3. Na Matousse (žmang. —4. We stť. přeb
Bucií. — Sól). ití) každý vátef.
Jemnice (Sanmig) 1. Na Npolenu. — 2.
nb.1.W
vcub. po Dbrác. 513mm.
—2. W
W 3,01le po 3. neb. Weliť. —3. W voni).
voub. přeb Sef. — 3. W vonb. přcb Sunem
po Božim Těle. — 4. Na Zakoda. — 5.
Me
4. W vzmb. pťed Wat-tin.
Na Michala. — 6. W bonb. po Dnbřeii.
frtníftát— (Frankstadt). 1. W út. po nom.
Roňíh) a dobht. tri) w ben hřeb každ. mýt.
roce. — 2
út po prowod. ucb. — 3.
trhem, a pak 1. ůter. m kazd. měíici. —
W lit. vo Samu .Rřcft. — 4. W út. bo
Týb. trf) kazde ůtet. a foBotu.
Wácl. — str;), konňssti a bnbvt. přeb fašb. Jcmičto
(Gewitfch) 1. W pond. po SDemit:
wýr. trhem.
uífu. — 2. W pond. po 4 Ued. 93cm.—

Šrnfftát

3. W pond. po Bartol

(íšreiftabtl) !. W poud. ro Bož.

Wstoup. — 2.513 vcnb. vo Bilii. — 3.
W pond. po Mikuld — 4. W ben po Na:
Uebewzeti

EB. Mar.

— sIBM. trh?) tají). 1.

:sewissomice
(Jaifpiz)
tr:
Esmé: 1.1'1ter.
130 mátočni
at čii. — a 2bobpt.tubě

W ben po Božd *IBŘDuNuL—Z. Wc čtmt.

x\řcbNarrz. P. Mar. — 3. Na smím.—

vonb po Safobu. — 3. W pond. po Nax
rozenř SB. Mar. — 4. W 1. ponb. ab:

lóí). trf) fa3b. pnntčli.

Stieblanb

m Slcmouďu.

mcntni.

1. Na Sofefa. -—

2. W nit. ímatcbuíí. — 3. W vnnb. vřcb
s!)řatouíícm.—- 4. Na Tomásse — Sól) hf)

Jibímvr. (Síglau) 1. W řt'mtt. po SRM—ii.—
2. We čtwr. hřeb Sunem Rřeftit. —3. We
Elm. po Ludmile. ——4. We čtmt. bo .Ra:

fašbí) páteř.

fricolaua

m ďřctomnu. 1. Na Siři. — 2.

teř. — sa) na minu t. We čtmt. přeb SB:.
tronilou. — 2. We čtrott. hřeb WorssiloU.

W ponb. po *Jšetru a *Bam.—3. W poUd.
x\o sllřatmlíti.——É'£1:E)t\c\b\)t.))řebfašb.ttí).
— Sál). trí) fa; ítřcbu..

íumcf.

— sBřebni tr'í) přeb wssemi 4 wýr. trip). —

Stí)

—- 1. W vonb přec řídí:). a Seb.

— 2. út.

-— 4. W bonb.

vřeb Rateř. -— Šití) na Im, pťizi a dobyt.
každý klterek.

pťed

fmčt. neb. ——3. W

W

uter

[m a na vřigi: 1. W ben pťed

Jimram: m (i)“ngromuM W poUd. vn Bož.

_. Bití) na len a vřígi na každýwýr atúh

tri). -- Koslsstia dobyt. nl).:

na

Sunem Kťest. — 2. W ben pťed .skalek. —
fIrÍ) řoňfh') a dobyt. hřeb fagb. mýt. ttbem.
— S))f). tri) kazdý čtmtef.

pant—.

vo DIamuTtím. “. sDiar. — 4. W polib. do
firmu. Graf. ——5. W vonb. po Barboře.

Wstoupcui.
I

— 2. W ponb.

po Snoha—M.fh).

--—Kťiže. Welkj trbhetýb.:

1 W pond. po

90
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mb. fmtt. ——2. W bonb. po Som.
— Dobht. tri) po !Boš. WskoUpeni.

aport.

Jiřice (Stig) 1. W út. poncb. fmtt. —-2. Dnc
8. ftpna. — 3. Dne 24. října.
Jicin Heini) (Neutitschein) 1. We ftř. vřeb
Dbrác. Bawla. — 2. We stť. pťed Swu Du:
chem. — 3_. We stť. po Wawťin.

— 4. Wc

stť. hřeb Šiuld .: Sub. — Trb koňskh abc:
bgtči we but) trbů wýr. — Trh na [m ::
vřigi jafo ití) f))Í). kazdoU fobotu. — Iti)
na mInu: 1 W prwni vonb. m čermnu. —
2. W drubě pond. m řiinu.

Jiřín Start) (u[ttitfóeinn. W pond. po neb.
rugebné.

—— .W

pond. po SBct. a “Baro.
——Koňský a

-— 3. W pond. pťed amu.
dobhtči trh)) na thtěz but).

Jíwewá

(Giebau) 1. Wc ftř. přcb Boz. Wst

-— 2.913 bm přeb !Bartol. ——3. We čtm.
pťed neb. kwět. — 4. We čtmtt. bo Wočeli
SB. Mar. — zví). tri) fagbč ponběli.

Gclčcnftcin

1. W vzmb. po neb. fmrt. —

2. Na Linharta. ——3. Na Mařousse. SW).
tri) tašb. pond. a pát.

vbobmn'n (©6bíng) 1. W prwni pond. w „,

,

bní. —- Bťedni ttím: !. W hrubé ponběli
přeb neb. mafopust. — 2. W bonb. po 3
neb. Welik. — 3. W pond. po mancbewg.
SB. Cmar. — Trh na Im a přigi o přeb:
má; tt,;id), taťč we ftř. :( m fab. po celý

rot

— Trh

vřcbniď) trgid).

na minu, toně a bobbtef o
-— Styl).

tri;

mc (tř. a to

fobot.u
'branicc
(Weisikirch) 1. Due 24. břegna. —
2. W pond. po Baf. apost. Wětssim. ——3.
W ůtcr. po smith—lin. —- 4. W ilter. po

Barboťe. — Trh na minu: 1. W pouděli
po fm. Sunu Nep. — 2. W vzmb. po Mi:
chatu. —— *Břebni trhh

m fab. pťed 4 wý r.

itím, m ben po Naroz. SB. Marie, m fab.
vřeb Bucii. — Srí) na Ien, pťizi, minu, to:
ně a bcbntcf w bcu pčednich trbů. — Týh.
tri) \n úter. a w páteř.

óroziufow.
1. W
po (Swift.
— 2. QButer.
po Met.
.burbanu.
— 3a Metllk)todd
po Nanebew;eti 5.13.2132.— Spí). tri) fašbó
ůtetef.

bromu Ebeta wiz: Lbota Hrozumu
eč:rnssowany (Grušbach) 1. Dne 2.1ebna.
— 2. Na Fil. a Sat. — 3. Na Wawťiu:

B!.
2.wM ponb. po ntb. fřigomé.
W
útcr.t1)bmfm9!3arbřiuce.—
4. —
W 3.
pond.
ce. — 4. Na Martina.
—- Týk)odný tri)
hřeb Ším. a Sub. — .Koňský a bobnt. ní):
tašb. ůter.
1. W prwni bonb. to totiž. — 2. W vzmb. ónlm (ýuítein) 1 W úter. pťcd šatna
bo
im. a Sub. ——Trb na nulu: 1. W
Geb. — 2, 518 pond po íIam. neifm. Srní
jíte. --- 3. W bonb. po žBartoI. — 4. W
útt. po sang. Těle. — 2 W útt. pťed Wá:
noci. — Šéf). ttf) každ. ftřebu.
úter. bo &amíu. ——Dobht. trh na ben mjr.
'belcffcm.
1. W fiřebobofti. —-—
2. W útet.
trhů. — Týh. tri) na obilí fašb. inter.
po Bož. Stile. — 3- W út. po NnUť. — 'bllfiepečc (')qupíg) 1 Na Brokopa. —- 2
Na 91ífobema.—— 3. Na Hawla. — Wel:
4. drubý út. po WáclawU. — 5. We čtwrt,
tě ttfm týb.: 1.253: čtmtt. pťed Hrouxj ——
do Euciiz— a na'těóto 8 bni týh trh. »
2. Na set. čtmrt. —— 3. We čtlbrt. přeb
Dobytči it!) m čtrott. břeb wýroč. tvím. —
Bož. Těl. — 4. We čtmrt. vřeb Smánoci.
Trb na len a pťizi i mInu o být). tqiď; ro
každ. flřebu.
_
SBřebni it!) “: ben přcb kazd. wýr. trI).
vbelomouc m'a: ebíomeuc.
— Koňský a bobvt. trt) kazdý mm.;
val
óoůěračin (Hosterlic)1.W úttt. po1. neb.
bobnt. ttbt) každěbo týduč w vzmb., w ůter.
a we ftř. k pťiháučni a nbúáněni i k pro:
po bemit. — 2. W útet. bo neb. kťižowě.
baii ftoboměbo a mepřoročbo dobytka. Šití)
— 8. Na Mar. Magbal. ——4. Na Lud:
milu. 5. Na £ateřinu. BadnoU:Ii bofíebni
na tnlnu: 1. We ftř. po Bož. Těled — 2.
W bm pťed Hawlem.
tři trhu na fab., neb., nebo bonb., nbbúmaji
óuůc poč 10 ]Jřctowfhi. 1. W ůtct. po
fe na bubouci úterek. Týh. trí) kaž. pond.

vborm' !Uěsto (Bergstadtl)1.Na

Podelec.—

Hrom. — 2. W ůtcr. po Fil. a Sat. —

2. W pond. bo neb. kťiž. — 3. W bonb.

3. W fit.

bo Mar.

po Wssech Swatých

Magd. — 4. W polib. bo Dbě:

tománi SB. “mat. — .Roňfh') a bobvt. tri) na
každ. trh wýroč. — Týh. it!) a na pťizi
každoU ftřebu.

'bofh'n (Hostinq) 1.W

prwni bonb. po 3

hůl.—
2.!ZB bonb. po neb. fmrteI. —- 3.
B bonb. zbo išif. a Jak. — 4. W bonb.
bo MichaťU. —

Srí) na Ion, pťizi, mínu,

ťoštčt ftfmf)
a jiný dobhtek w fobotU hřeb každým
\'0

Wyr. tri) na i\v. Satoba

úrabifftěo (Hradisch) 1. t$rubúůten břeb neb.
mafobuft. __ .Wú Utzer po 3. neb. Welik.
— 3. W inter. po Markhtě. — 4. W ůtet.
po Naroz. SB.“Dian— 5.91! úter. po Man:
tiun. — Každý 3 tčchto trhů trmá po 8

— 323313er ta sb. inter.

'bwřiblicc(9leu=©21nč5bli3)1EB
vonb.
po
jmenu Jeziš
.Na 2. vonb. po
mim.
Stojící. — 3. W2 ponb. po anjel. strázných.
— 4. W ponb. po MartinUj — Dobytči ttt)
w ben po fašb. trhu múročuím.

Iiamcnire.

1. W at..: Welik. — 2._ Na

Sat. ?Bětff. — 3. Na Wáclj 4. Na ším.
a Sub. — 5. Na Tomcřsse úpatí. -— !Do:
bptči tri) m ben přeb kaž. rvát. ttínm.

Xartoníu.:

'bráčttglíw(thbetg)

bo i]]Žiamřínci. — 4. sm ůter.

.Qobm. txt) w polib. po (Emili. a

Met.b — 2. W poud. bo nejfw. Trojici. -—
3. W ponb. po íTBácI. —.
W ponb. po

Lucii.
:!íoxmicc Dolní Glitter:Kaniz 1. Na Fab. a
Set:. — Na osefa. — 3. Na Floriana.
-— 4. Na

Sana

Kťest. — 5. W pon:
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bčIi po Editu.
teřinou.

—

Kounice berní
bubnu, —
9.

0. W ůter. pťed „Raz

(Ober: Kaniz) Dnd 10.

14. čerrona, — 3. řiíua — a

mof'mcc.

EBabnouslí wssak titlo bnomé

na fab., neb., nebo swátek; odbýwaji se w
náflebující mn'ební bm.

itelč. 1. W ůter. hřeb S)?atěiem. — 2. W
bruín'; ůter. po išií. a Baf. — 3. W ůt.
po Nawsstiw. SB. Maric. — 4 W ůter.
po Wyzdwiž. ím. .Rř. — 5. W ůterý po
%lšbětě. —- žBřcb. ití) na dobyt., Im, pťizi,

piano
a obili w oonb. hřeb těmito mjr.
trby. — Týh. trb we čtmr.

Webcam

w Brněnffn.

1. W boub. bo

nejí. Trojici. — 2. W pond. po Wawťin.
— 3. W hrubě ponb. m postě. —
W
ponb. po Wárl. — Koňst. a dobht. 4M) m
bm po mjr. trzčcho — Týbl tri) kazdě
poUdčli.

hřebMatoUss.uBťedni írb: 1. Čtwrřou fob.
po Gm. Qudyu.—2. Na ben Lucie.—3. W bm
vřeb Matouss. — Srí) na rolna: Wc ftř.:
po 4. neb. po Welik. — .Roňíh') a bobvt.
tzrí) 1. Dim bm pťed prwuim min. trhem.
——2. We str po 4. neb. vo SIM., tafě na
ben pťed Lucii. — Týbd ití) každý páteř,
iafog i na Ien a pťizi.

ltřziwá
oter.ponb.
31mm.—
Na »óora
s.maří(Krumbcrg).
Magd. — 3.1. W
pťed
alžbětou, —$rf) foňfh') a bobm. to ben hřeb

mýt. trhem.
Hrumlew (Mňhrisch:Rromau). 1. iBrmniponb.
po Hrom. —2. SBrmniponb. po Fčl. aJak.
— 3. 213mm bonb. bo *Bottíunf. — 4. Wrwnř

pond. bo MartinU. uTýh.

tri) kaš. čtwrtek.

Rřenowá (Krenou)g1.W

vonb. po melír.

—- 2, Dne 24. čethma. ('Babmli na páteř,
fob. nebo neb. obloží fe na Bubouci ponbčlí).
3. W pond. po im. a Sub.

Klebcufu m órabifířtu. 1.513 ůtet. po
W Sofefem.
úter. pťed3.815.
Seb.pšeb
-—
2W bm 1.hřeb
W aútcr.
Dbrác. Bawla. -— W ůt. po neb. fmr. liřzíšancw.
— 3. Čtwrtý inter. bo ímetif. _- 4. Na
Zakoba. -— 5. Na Silií. — G W ůtet.
vřeb abmentcm. Welký tof). tri) to ponb.
ořeb Wánoci. — Dobht. trb fašbébo bne
přeb mír. trhem-, vař faš. ponb. to poitě.
-—»Qbhčejný

Rnanblice
Duchem.

(Gnablcréborf)

.skaždou fob. trb

1. W posleda pond. břeh Sw.
-— 2. SDne 15. čctmmcc

Ene 7. října.

— 4.

W

úter.

vřeb

po 53%. a Baw.

ltnncwice.

— Týb. tl.-I)faš. páteř.

1. W oonb. po órom. — 2. W

ponb. po Bilé neb. — 3. Dne 4. četroence.

hil). tri) mc ftřcbu.

na obilí a jiné aboši.

Rnibnice.

SB. Mard Sněžnou.

\Ratcř. — Koňský a boímt. tri) w pond. pťed

kaž. mýt. trhem. -— Trh na mlnu lo bm

—

3.

— 4. Wýrd a bob. tri; w

bonb. po Mikulj — sIBclfě iúí). itím: 1.
“% bonb. po Warfbtč. ——2. W vonb. po

——4. W útet. břcb Naroz.
Týb. tri) kaž. poUd.

SB. Mar.

-—

lťnnsstát. 1. SDne2. Iebna. — 2. W ponb.
přeb Wssemi chatd -- Trh na wlnu: 1.
Nq Sama Kťest. — 2. Na EBácIama.

Růřnlt (Gnrein). 1- W vonb. po Fab. a Sebj

-— 2. W bonb. po Siřim. — 3. Na “Maří
Magg. — 4. W ponb. po wssech Swatých.
Kojetín. 1. W ůtct. po 3. neb. vo Wclikd
——Dobyeči it!) ua každý trh wyročni.
—- 2. W ůtcr. po Mcltoussid 3. — W Rwaftcc. 1. W ponb. pťed ©rom.—2. Na
inter. po Martinu. ——4. W ůter. oo išab.
druhý ponb. vo WelikoU. ——3. Na Wa:
a Sab. — Stí) bobvt. to ponb. hřeb kaž.
mřincc.- (Bťipadne:li na neb. odloži fc na
' poub). — 4. W ponb. přeb neběli abmentní.
wýr. ttÚem. — Týhe txt) me ftřebu.
Hetero. Wýroč. dobht. trhu: 1. EIBbrubou linii—w (Giana) 1. W útct. pťed neb. fmčtnou.
ftř. ho 3 Rráí. — 2. We stť. vo 2. neb.
—2. W útct. fmatobun'ni. — 3. W liter.
po Welik. — 3. We stť. bo Ber. a Baw.
po anjel. strcřž. — 4. Weri úter. w ab:
— 4. We stť. vo íšrant. Seraf.
mentě. -— 5. We čtwrt. po Hrom. — Tr:
ionic: w Díomouďu. 1. We stť. pčcdsměli:
b—oroéřoňhtí: 1. We čtrott hřeb mb. fmtt.
.We čtwrt. pťed Gm. !Duďnm; jakož
\fonoci -— 2. W ponb. po marog. SB. Mar.

Frant. Seraf.

-— 3. ?B. útet. vo Emeran. — 4. We stť.
hřeb QBánocí. — Dobytčč ní): 1. W útet.
pťed

Welileo -— 2. W

úter.

pťed sJ_Éšc'moci..

Rernčmm.
1. SDne 2. Iebna. ——
2. W pond.
po Bilé neb. —- 3. W poUd. ro nejí. Tro:

jící. — 4. W oonb. po Wawťinci.

lioftcíec.
m1. W
útet. po —2. 3.neb. poúter.
Welik.
—- 2. Na
Wclwťincca
po
Božim imitoupeni. — “Erb na obilí kaž úter.
po celi) tof.

ti:-duce. 1. W ponb. po milé neb. —-2. W
ponb. po Siljí. —.£táíno. 1. Na Siři. —

Na 1Bamříne.— 11mm, ro páteř.
Rreměříž (Kremfer)1.Druhé pond.wpostě.
. W ponb. bo4 neb. po Welik. —
S.!Báté ponb. po sw. Dutina.—4. W út. po

SDominifu.—5.W út. po adí—61813.

i w zben přeb řašb. to))roč. trhem ieít hb
na koně a jiní; dobhtek. — $%. ití) každ.

úter. a vátef.
iontu (Wiese) 1. W pond. po 6. neb. po
We Ii.? — 2. W poud. po jménu SB. žmar.

— 3. W. bonb. bo Martiuu.

Eebnice (Eiďgrub).1.W

ponb. po 3 Král.

— W pond. po 4. neb. po Welik. — 3.
W bonb. po Siííi. — 4 W dond. po 1.
neb. dunami.—196.
tri) každou slťedu.

íctowziee.
W pond.
po —
neb.3. 3.Ww vonb.
postěj
2.Po 1 Betru
a žBam.
p—oMartiuu.

——Welikě ttbt) tíyb.:

1. We

stť. pťed ŠIBcIíf.— We ftř. přcb Sw. Sud).
-— We stť. přeb Wánocl. — Trhh koňffě:

l. W pond. po 2. neb. postni. — 2. W
pond. pťcd m):. trh. Wetr » Spain.—“-3. W
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bonb. hřeb Sitji. __ 4 % ponb. po trhu
wýr. Martinsiěm. — !Břcbní trí) přcb tašb.
m):. trhem. ——Stín) na mínu: 1. % liter.

pťed Stale). fm. Rř. — 2.

%

liter. po

Bowhss fm. .Rřiše.

iveta

'óregná.

1. Na 4. ntcr. m poftč. _

2. Na 4. útct. vu Welik. — 3 Na 2. nt.
po Slate). SB. %at. —- 4. Na 1.1itct.m
abmmtč.

-— 5Dobt)t. trí) w poud. pťed každ.

mýt. tttí)m

ůýawá

jeft tri)—-koňský
minu.
Týh. atri)bobvt.,
faš.f fab po něm ití) na

Dínlcncmicc.

.%

pond. po WaleUt. -—2

W ponb. 13014. neb. po Welik. — 3. W
:wnd. po Maťť Magd. — 4. W pond. po \

%áclamu. — Srí) tší). faš. čtmrtef.
Noble w. 1. % lit. po Banu Chuang. — 2.
Dne 2. čerwence. ——3.1%:

31. gáři.

Měnín (Mšniz). 1. W ixt. po warme-2.
% nit. po íšrant. Seraf. — 3. Druhý út.

míchou). 1. % vnnb. ro imčnufje:

ŠŠ- ——2- %1\cnb.vn
Eraudi. ——3. Na
Zakoba Wětss. — 4. Na Mart. —- 5. Na
Zofefa. — Stí) na bobvt.,mlnu,1_>ři5i, a
Im m ben pťed tag. wýroč. ttbem.

flbilmnemcďč

vo Mikulássi. — Týh. tri) fašb. ftřebn

Měřín (%olein). 1. Na Matčje. — 2. Na
Giannina.
©—-.£ž)obt)t
ttí) m po
út. iBočetíSB.
vřeb %:!íf.
—přeb S.w
Duchem,jua
M.

mciiříč.
1.
% út. )Dalaífá
3:03
rál.(%alclzóífó:Mezeritsch).
——
2. % út. po Trojici.
_- 3. % út. x\o Bartol. — 4. % út. po

(Deulsch:tčiebau).1. %ponb.

po Walentinu; w xooUdlhřeb Rogate. —3.
% vonb. po Slalolítim. 5.13.Mar. — 4. %
bonb. pťed Wssemi Givat. — !Dobl,dtd a

sMartinu. — 5. % út. pťed kwčt. neb. —

foňíf. trhh: 1. % sobotu přcb ttbcm %a:
Ieutinffljm. 2. Due 2. listopz; (padne:li wssak

Stí) na mlnu: 1. % út. vřcb Sunem Nep.
_— z % út. po Teresii. — Dobpt tri) m
ben
pondpťed toš. wýr. trhem. — Týh. tri) faš.

na ten ben Uedělr; odbýwá se tento tri) dne

,pofíeb.řijna).$f)1). trbkaždý čtmttef.

“vnit

melfá
%;)eritfcb).
út.
po Faat:.
a (QMS—=
%
út. 1.po%anu
(Leipnik)z1.W úter. voDbrác. Naw. llh'iiříčI
%:

neb.

čtmrt. břeh neb. SDtnšcBnou. —

——3. %!, úte—r. po

Brokoon

-— 4

% út. po Marimil. — 5. % út. po
Dnbřeii. —- %elté trtp) týh.: 1. Na mlh)

3. We čtmr. po 2303. Těle. — 4. fDruIn)
liter. po Zakob. a Yuněd ——5. W út. vřeb

páteř. — 2. Na Tomásse av. ——SBřebnitrI)

Wssemi Swal. — SBřebni trfn) m ben pťed
přcb fašb. ttbem 1D!')t.,taf těž trh)) na len,
faš.lv1')t. ttímn na Im, břígi, lnInn a bo:
přist, foňč a jiní) dobhtek. — Týh. tri) we
bhtek. — Koňskětrk,ty: 1. !Dmatňbně; totiž,
ítřebn a m páteř.
ob ftřebt) w 2. neb. voftní, aš bo pátfu m
přííl'tim tóbnu. —2. Qpčt bma tóbně, a sice llíifnícw (%ifníebutg). % út. po Fak. ccSebu
—2. % 1it.poneb. brušebně.— 3. W
m 2. týdni ro 2. neb. m poftř, nb ftř. aš
do bát. přcé tóbcn. —S\)Í). tri) fagt). ponb.
ú—t.fmatobuffni. -— 4. % út. po Markhtč.,
— 5. % út. po Nanebewzeti ?B. Em,—(;,
“pouta (Gran). 1. % pnnb. tm wssrchGm.
% út. po %áclamu. — 7. % út. po Mar:
— 2. Na hrubě ponb. ro Welikonoci.
Uvidí. 1. % út. po nomémroce. _,_ 2. Na
tinu. _SBřebnt ttbt) na konč a jim) dobyt.:
1. (Shut) 'mn' pťed 1. wýr. trí)em. —2. cím
Štíři. — 3. % út. vo Petr!l a Slim-v. ——
but pťed 2. m\')t. tr. -— 3. Čthry bni pčed
4. % út. po %áclamn, m!)roč.idoďyt. trf).
7. whroč. ttímn.
— w,. tri) kaž. útet.
ŠÍů'cň (Lesch) 1. W poUd. vo Fab. a Seb. Mitnlcwiec (Niklowiš). 1- Na Jakoba ——2.
Na Martina. —3. Wpond. po 3 Král. —
— 2. % vnnb. po Bož. %ftoubeni. -— 3.

% vonb. hřeb 3íI1'im.— 4. % vnnb. vo
TSM). txt) každý čtwrtek.
llíírcílam (Misiliz). 1. Na Florialla. — 2.
%artinu. — $%. trf) faš. ponbřlí.
aSilií. —
% út. po fDuíficfdď).
Eitewcl ('littan). 1. % út. po Dbrdc. s13cm).
. % út. po neb. fmrt. — 3. W út. mírem (%itan).31. %ponb. poBilť neb —2.
fmatobuífni. —- 4. % út. pťed ?lnnou. _—
W p_onb. po s.)30tciunfule. ——3. % pnnb.
1m Šiux. a Bum
5. % út. přeb %itul. —- (!Babnuli wssak
mnm) a Mikulásse na úteref: — odbýwá se llít'l'ief. 1. Na tučm) čim. — 2. Na get. čtm.
'-—- 3. Na čtm. po Božj Těla. — 4. We
tri) !)ncb tého; bnc). *Břcbní trbowé m sob.
čtu).
po Nnnebewš. P. Mar. — Koňsk. a
pťed trhh wýročnimi. uTrb na Ien a přigi
w obyčejnč

trbt)

bobnt. trí) we čtm. pixcd „tom—Went. — Dc:

tt')í)ob. ——Kousk. a dobhta

M) 8 Dní pťed ttbcmmýroč.
ponb. (! tv páteř.

b))tči tri) we čtm. přcb %ffemi Swatj —
:Iúí). trI) faš. čtmttef.
Močříce (Mšdriz). 1. SDruI)éponb. po 3 má!.

—- 3131). M) m

£cmnicc. 1. Due 7.1ebna.-—2.%vonb.
po neb. drUzeb. ——3. %

pvnb.

——2.Drubč ponb. vo %Íorianu. — 3. Drubé
vonb. po Bartolu ——4. % ponb. po %i:
chalu. ——sum.
ttt) w ben po fas. wýroč.

po Suna:

cenci. — 4. %ponb. po Hawln.u

Dobht.

ití) na kaž. mjr. tri). »—EM). trI) tag. skťedu

Eofítin.

1. % ponb. po 3 Král. _—2.

Mf)

ne

Día Delnicc (%ůglig). !. % ponb. po 1. neb.
po Dewitlliku. — 2. % ponb. po neb. fříš.

13. bubna. — 3. Na Nclwsstiwj 5.13.%ar.
— 4. Na Mcltoussen -— Sól). it!) tue čtnnr

L'm'icc. ! % nt. po .brom. —2. Na Siřiíw.
——3. %

út. po Nanebewzeti

—3

am

ZB. SDL——

W út. po 2copolbu.—-£Břcb kaž. wýr.trhem

|

% ponb. po mareš.

EB. Mar.

——4.

— Welký trnů týh. w pnnb. po

Nambewz. $. Mare — Stí) týh raš. fob.
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-—Dwa koůsiétrhh:1ch

čím. přeb neb.

Glekfowiee (Qlkowiz). 1. Dne 2. řemenu;

pabm: Ii wssak na sob. odbýwá na budoucř
čtmtt. přcb Émattin.
pond. — 2. W pond. po Nochu.
1. W 1'1t.fmatobu1T.—2.Na ímo:
010111011: (131111113)1. W pond. po 3 „krát.
touffe Ewang.
W pond. »» Sii-1m. ——3 Na 3.
mcrfcwice.
1. W poUd. pťcd Janem.skťrsiite
kťiž. -— 2. We

Mobelna.

W

po.nd

1m Naroz.

.

ar. ——

Welkě itím tím.: W ponb. pťed Welikz;
a me ílřebu pťed SBánoci.

Dírařctíu.
1. W 1'1t.mafopust. ——2.W pá:
tek po %íl. a Sat. —
Na 5211mm- 4.
Naů Wcirlawad — Dobyt. trhy w bm wýroč.

Silii.
1. po
23310111).ro
Nalez. fm. Kťiše.
m lblamřmďu. 1. W vonb. po !.

)nnfíibci'icc.u

Uáměsst
neb.

11011111.
_

2. We

čtmrt.

přeb Sunem

Rřcftít. —- 3. We stť. po !Battol. -—4. Na
anartipa.

Uáměsst me Znojenlsiu. 1. W út. po 2. net“.
po Wjelikon. -— 2. W út. po 14 neb. po
sw Trogici. —- 3. W út. po 1. ml). po
Martinu. — 4. W út. po nom. roce. -—
tri) w N11 pťcd kaž. trhem

wýroč. — T!)h ttÍ) faš.
)Japajcblc.
1. 111.po brum. — 2. 58111. po

Sunu Nep. — 3 W í1t. po Bartol. -—4.
W út po mí. Swatých. — Dobyt. tri) w
ponb. pťed kaž. trl) 1m)roč.,paf ttb na ten
a pťizi, týh. tri) fa3.1'1ter

nemam.-1.911

út. po Subitč.— 2.213

út. po Markytě. — 3. ut. po Silii. — 4.
Wc

.Rřcft. — 4

Na 2. amb.

ua přebni a ítutečnč trbt) wýroč. a na obu:
čeinč trhh týh. —- Trh na mInu: 1. We
stťedu po Sw. Duchu. —- 2. W bm pťed
wss. Givat. — Stí) both. a koňsk. 8 bni
přeb fa'3. wýroč. ttíyem. -—-Qbyč.
we ftř. a m sob.

Gpatelo.1.W

trh. týhe

pond. 110311111:
Msft—9111

Dnbrejc. —- .Roňíf. a bob. trh w ben trhů
wýročniche

Gpoblaha (Hozenploz). 1. Wpond. poObráe.

-— Tx)b. tří) každ. ftřebu.

Roňfh') a bobnt.

31—011b.po
Sunu

po Michcalua— marf; tri; týh. w bm pťed
raš. trnem wýroč. — It!) na Im a přl3i

čtmtt. po šBtnču. trhu wýroč. o s,Bnčeti

a,.. EDZatie.-—
Týh. t1rbkaš.sob.
Němčice
11)Bruěnsku.
W ben po nom.

alan: — 2. W ppnb. po ned. družrb. -—
3. W pond. po Sanu Kresk.—4. Wpond.
pťed 92aro3. 213.912ar.— 5. W pond. po
sJJřifuI.

Srí)

1111 Itn a pťizi a tri) tím.

raš. páteř. — Koňsk. a dobyt. trf) m bm
trbů wyroč.

Gslawany.

1. Wpoud. po mb. fmět. — z.

W ponb. po Sunu Kťest. — 3. W pond.
pťed Hawleul.

o.dstrawa mcrawífá

wBťerowsku. 1. W ben

po nvm. roce. -— 2. Na sMatěje.
stť. přeb 2803. Wstoup. — 4. W
ašotciunfulc. — 5. Na Matoussc.
pond. přeb Gecílii. —- fbnbnt. a
přeb kaž. trhem wýroč. ——
It!;

— 3.
pond.
—- 6.
řoilíf.

We
po
W
tri)

na len, pťizř

awlnu: 1. W fab. po FiluaZak. —- 2. W

oce. — 2.1'1t.po Bož. Tčlo.
němž-ice w chmcuďu. 1. Wpond. po neb.
fmčtně — 2. Na Bartoloměje.

fab. po Michcclud ——SBclf. tím. trh: 1. út.
pťed Wánoc. ——2. W út. pťed Welik. —
Spí). tri) fa3. ftř. ——Stř) na černý bob.

1131133131431“ 7. tmřma. -— 2.911: 11.
Uosislawa ('Jhtšíau). 1. W út. po Zamr

GstSroh —
(Dům)
w Hradissksku.
a
2. Tťeti
ponb. po 1.5.1111Fab.
Welikd — 3..

I113.útet.a ftřebu.
.!třeft. ——2. W út. po Martinu.

chá

11305(%:ubotí). 1. W út. po tčtant. 3

ŽBMIÍY).— 2. W

út. po !sknnlrbrwzd SB. M.

— 3. W út. po Mikul. ——Trh
dobyt. pťed 513.110. wýroč.

koňský a

novém
1 We
stťodu
po
Hro nlřfio
—- 2. (Meuft_abtl).
Wc ítř. po em.
SDntbu.
—-3.
We mf1ř. před Zakobcm. — 4. We

ftř po

FraUtjfsku. -— 5 ?ch čtmrt.poD11břeií.-—
Koňský a bobm. tri) pťed fa3;11\\')roč.trl;c1n.

alarmu »óer111'.1.516.i1t.námět.—2.
W pond. po Wilu. —3. W út. po Mart.

Dewátě ponb. po Sw. Duchu. — 4. W
pond. po Naroz.

SB. *Dlar. ——Týh.

pát. —- Srí) koňsk. a dobyt
trheuu wýročninu.

tri) kaž.

m ben přcb kaž.

o)skwmačire (Schwarzkirchen). Wýroč. adob.
trIm: 1. W poUd. po Mauru (15. Ich.)—
2. W vonb. po $o3. Těla. —3. W pond.
po Stan—3. EB. Mar. -—4. W1. vzmb. adw.
út. pťed Ynton. Wad.
——2. W lit. po fm. Matoussij wDob. trh
m bm přeb kaž ttI). m):.
Cdtaslawire. 1. W 1'1t. pťed Matějem. -— 2.
©1'wřti111a1117. 1. W

_SDDB. h'Í) w ponb. pťed wýtoč. tří).
W 1'1t. přeb Michalem. -— 3. W út. pťed
(lewmicc
(!Bolftami3). 1. Na Dbrác. 51311111. Sasů.—50013.trbmponbmrebtq wýroč.trh.

_2
aW út. po ím Trojicid— 3. Nn
Michať
019mm. aWýročui tri) but 22.čcrmc11ce.

Duffem. 1. ma31ř1—2.
513. 91cm—

3. W

'l'rí) 1111(cn, při3i,

fa3. ttí). wyroě.

W 1'1t.pťed Naroz.

ponb.

mlnu,

po Lukássi —

kouě a bob. pťed

Q)!cňnicc
W 1'1t.po
BožjnaWs.toup
— 2.1" (Dew)po1.sJISácI.
— Trh
mlnu: Deuěbrann ($auí1a11n) 1. Wpond. vo Hrour.
1.2B1'1t.přeb Fab. a Seb. —2. W. 1'1t.
W dond. po 4.11eb. Welk — 3.
W vonb. hřeb Pel. a Paw. —4. Wpond.
pťedMart.uKoňsk.trh:1.Wpond.predFab.
před Siljim.
a ©et). — 2. W pond. po 58113. Wstoup.
_.,3 Wpoud. po Wácl. — 4. W pond. Dlumlcw (*Blummau). 1. W út. pťed posled.
pťed Watt. — AM). tri) ta3'b pond
mb. mafov. — 2. W út. po Bož. xm. ——
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3 W pon. út. w měs. záťl. !Babm-Ii ben

Kačice. 1. W ůtcr. WelikoU. - 2. W ben

po Martinu.
ten na ntb. neb. fmát. odloži fc na pťisstč
wssedni bm.
Habcítin. 1. SDM 14. fmota.

Debiwín (Kostel). 1. Na Dórác. Paw —
.DIa Fil. a a.f — 3. W út. pťed akt.

— 2. Dne 7.
fmětna. — 3. Dne 3. říina. — 4. Dnc
16.31-011—
Dob. tri) pťed M3. mýt. ttí).

ažBam. — 4. Na Sat. Wětssiho. —- 5.
W út. přcb Mid). — 6.91.: „Kateřinu.—
“Bubna.-lil. 2., 4. a 6. n]; wýroč. ua fab.

Iieudwmanp.
1 Witě.
s18c|1řeb.přc»t>Welik.
We ití-. po
— 3. We ftřcb. —
po

nebo neb., odbýwá fc m pťissti út. ——Trh
koňstg: 1. Na Din-ac. 213mm—2. SRa Kateť.

—- Týh. ttl) kaž. pond.

chořelice

(Bohrliz). 1. Na Matěje. — 2.

út. po Nalez. fm. Kťiže. — 3. W út.
po Baf. Wětssim. — 4. W út. po Frant.

Gtctaf. -- 5. Na Dnbřeje. —Itl).

Uo1lrhradirre1.Due
liftov

túb. fa3.

26. čcrmna—2. Dne

Džbfíja't
1. We ití-.—po3 neb.
tu3. —(Bodenstadt).
2. W út. Swutodussui
Na
Rate:-inu. — 4. We ětwrt. po Bartol. —
Trh na [m, pťizi, koňě. adob. w ben přeb
3:3. tri). wýroč. -— Trh na minu: 1. We
střed. pťed Bož. WstoUp —2. We stť. po
powýss. sw. Kťřže — Týb.

Dofb min.

tri) ta3. fobotu.

1 W pond. po neb. btu3. — 2.

W ponb. po Kaleť.

XM). trf) kaž. fab.

Zilji. — 4.913:
stť. pťed Wčmoci. -—
.Roň. ur, před kaž trbcm wýr.

Iíom'inow (žRaufmí3)1 . W pond. po Sní.
2 W ponb. po sw. Staj. — 3. W
pond. po Bartol. — 4. W vono. po Gran:
tífffu Seraf.

[zmítení cifař. — 4. W pond. po Dnbřcií.

(*Brali3). 1.913 vonb. pťed Gm.

u.d;cm -— 2. W ponb. pťed Wawťinrem.

—- 3. W vvnb. po Marljnu.
preftčjom (Prosiniz). 1. W lit. po stťedo:

-— 905. a foil. trh w ben po

fa3..kwyr. trhu.
páte

— SM). lrh kaž.xiller. a

líajbrač (!Raigetn) 1.231“ 21. bře3na. —
2. Due 10.1'tpna — 3. Dne 21. prosince.
Ěiffe nemá (Neu: Reusch) 1. W druhý čtro'.
po !Belif. — 2. W inter po *Bet. :: Baw.

— 3. W ůt. po Worssile. — 4. W ůtcr.
po Nowyss. fm. Kťiže. -— Sirf) bob. w ben
přeb f93. mýr. trbem. ——Týhodný tri) kaž.
„ pon

e 1.

_

Him! Stará

2.

(Alt: Neusch) 1. Na Wita, —

aípamla.

licfctnice.

Dogeřice.
W ponde pťed
.W út.1.Swatoduss.
-— 3.Fab.
W aút. Gel).—
po SBD:

Dramlow.

—

1. W hrubou stť. po 3 má!. -—

2. We stť. po neb. hrubé po Welikd — 3.
We

stťe po s„Bet. a EBam.

——4.

We

ftřeb.

po grant. Seraf.
Hořice. 1. We ftřebu po now roce. — 2.
We stť. po Sii-i. -— 3. We ftř. po Ynně.
—— 4. W pond. po Hawlu.

3—- Týh. tri)

tag stťedu.
1. We stť. pťed Hrom. — 2. We
— 3 We stťed

poosti. —- 2. W út. přeb 2803. 521330111).— Bcžllow.

W ůter. po Nbdonu. — 4.213 ůt. přeb
Šim. a Sub. —*Břební tn pťed fa3. rvát.
trhem. — 55th na len :! Dři3i; 1. W po
po stredoposki. — 2. W poud přeb ?lbbo:
nem. — 3. W ponb. pťed (Žim. a Sub.
——4. W pond. pťed !Bošet. EB. Mar„ _

905. a foň. ním:

1

W Donb. po stťedo:

postue — 2. Wredposlednř ůter. přeb 5803
Wskoup. — 3. !Břebpofl. ůteg. w frpnu.
-- 4. !břebpoilcb. futer. nřeb Šim. a Sub.
— ÍÚÍ), tri) fa3. pond. a čtwrtef.

Dreftcmčřice

('Bwómerí3) 1. W dend. po

neb. fmět. — 2 W pond. po Siíji. -— 3.
Na Tomássc aport.
Dřcrcw (*_Bretau) 1. W ůter. po neb. fmrt.
-— 2. ůtet. po Boš. Wskoup. ——3 W
ůter. po anamřinci. — 4. W ůt. po wssech
Grunt. —-- Trh pťrd fa3. trhem wýroč. —

ivf). tri) fa3. ůtet. a páteř.

příbor (Freiberg) 1 W pond. přcb (prom.
-—2 W pond pťed Fil a Jak. — 3.
W poud. pred Surf. Wět. —- 4. W pond.
hřeb Hedwifou. —. Trh na mlnu: 1. W
ůtet. pťed Fil. a Sat. — 2. W ůtet. pc
Nmrozj SB. Mar. —- Trh foň. a bob.: 1.
W pondd po neb. ímrt. — 2. W ponb.

po 913itu.—

Maa.r m

3. W pond. po Staro3. $.

4. Wpond.

hil). obyč. kaž. páteř.

po MartinU.

slťed. pťed Sunem. Kťest

pťed YUnouu — 4. W ben pťed wsscmi
Swat.
—— Dobu trí) m ben pťed kaž. mjr.

ttbem. — 11mm;

fa3. fvbotu.

Bnbolfcm (Jtuboltice,

Rosiwald) 1. W

Dollb. pťed Salobem

— 2. W poxld. př.
Šiur. a Sub. — Sirf) na mlnu: 1
sefa. — 2. W poud. po 4.11eb. Welik. —
Srl) týh. a na len i pťizi fa3. ůlcret.

lmmařcw

(!Rómcrítabt) 1. W

pond. vřeb

Sw Duchexn. — 2. Na Nadrsstiw. SB. a))).
— 3. W ponb. pixed Michalexue —- 4. W

polib. vřcb Martinem.

— 5. Druhč pond.

vo Uow. note. — Sůl). tri) fa3. sobotu.

Slawičin.
—

2.

pond.

1. W vonb. před Dbtác. s.Bamla.
W po.!b. po “moju-dm.

pťed

me:.

—- 3. W

a 313.111). —— 4. W pond.

pťed žlBácI. —
W ponb. pťed Marti:
mm. -— Dwa dobyt. tvím na 2. a na 4.

it!) mír, — Trhy ua wlnu:1.Na

Woj:

1. — 2. Na Cecílií.

Slalvtew (Qluítetlí3) 1. W vzmb.23:0Dbrúc.
aw,—- —
poud.
.vo—Weo
Iif.
3. W W
roub.
vo po
Zakmb.
Wšss.
.W pond. po Matoussij — 5. W pln—tbDD
Ytžbětčd -——
Rořu :! bobpt. tri; na wiatouňe.
— Sirf) ují). fa3. futer. a páteř.

SIawonicc

(Brabiuge) 1. W vonb. po 3

Král. — 2. W pond. vo neb. fmrt. — 3.
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W poud. po Sunu .Rřeít. — 4.213 \\onb.

itím:

po Matoussi„ — 5. Wponde

čtmrt. po stťedoposti. — 3. Wečlwrt.pťrd

—- sm \\a \ohlu:

po 2113bětě.—

\)řcb Hrom.

——2. 9333

\. W \\onb \\řeb “Bet

\\ EBam. -— 2. W \\onb. po WárlawU. —
Welkě njn,. trí\\): 1.,92a 3eíen. č\\\\rt. -— 2.
W \mnb. \\řeb Sw. Duchem. —- 3. Na
Touxásse avcft. — Šob. \\í; w fot—om\\řeb
fa3. m!)r. M\nn, a faštotvřuě 6 počán'cm
\\r\\\\\íí\o \\)bůč \5\\\'\\\íí\\\ \\3 na í\\.\. Martina
4 bo 14 bní -— Thh í\I\ raš. pond.

Slílň'owíct.

1. Wečtwrt.

1. W útet. po mb. černé, —

2. W úícr. \\o Qšartcl.

-— 3. W \\ttr. \\o

\\ofmícmí. ——4. W \“mr. \\řeb 1. neb. at:
went. —- Dob. hl) “\ \\onb. přcb každýnx

trhem mírně.
Šewíncc
(Guímfmg)

1. Na Matěje. -——
2.

Na mami-inte. — 3. Na Dnbřeje.
Spálcw
(Sponcul)d Srí) \\\\.'\\.(\ tob.1. Na
Jiťi. — 2. Na Sim. a Bubu.
Starč. 1- W ůíer. \\o meicčch — 2. Na
Kuus,!utku.— 3. Na Jiťiho. -— 4. Na $a:

Gm.
Ducheux.5
4. We
čthnt.\\řeb
pťedSiljím.
Nawsstiw.
„Mar
_ —.!IB
čtmrt.
—-
6.913: čhvtt. 5\\i'-eb Martinem. s„Bubna-lí na
tuto bm; \'máteř, odbýwaji se trbomé tito w
bm vřebd\á3ející. — „\\b. hf). fa3. ponb.
\\ páteř.

Šafcw. 1. W \ít. po (5m. a Melhodu. —
2 Na Smím. — 3. Na !Baríoí. — 4. Na
Hawla.

írbem.

——Dob. hl) \n ben přeb fa3. mjr.

— Týb. \\b fa3. páteř.

Šatmva (€d\aítau).1.maíšab.a©eb.

SBab:

nc: \\ \\\í\c\f na fob. nebo na ponb., bbbúmá
\\\ buboutí \ít. — 2. W \ít. G\batobuff. ——
3. Na Matonsse. ——
4. W út. po Martiuu.
— Trh na Icu \\ pří3í \v sob. po Matt. ——

Týh. tri) fa3. \\bnb.
Šimbcrf (Gcbílbberg) 1. W pond. mafopust.
-— 3. W vonb. po Brokopu. —3. Wpondu

Staré Brno, \\\\'3:!Brno Staré

\\o au; [\čtě. — 93:5. trbv: 1. We stť. pťed
SBánocí. —-2. Wesiť. \\řebSIBeIífon. —.5'řo\'\fř.
\\ dobht. tri) 1. W b\\\I\\\\\ sob. \\\ pofič. —2.

Staré

ípronb.\>b4.\\eb.ííL3cíífon.—3.91aýlíšúčtu.

kokxa Wětssibo.

lllčfío

(Yltstaet) i.

W \\\\\\b \\řeb

\\cnb. \\\a\'\\\\\\1\ní\\\. — 2. W \\unř. \\) Sí:
řím. -— 3. W pond. po Yuuě. -- 4.
.Ratcřinu. -— \\'\Í\. ní) fn3. i\ítt.

Stonařow

(Glanucru)

Wýročni a dolxhtči

itím:

1. W pondťli \'o .btomíc.

\\onb.

\\o EBM. a EBam. — 3. W pond. po

-—- 2 W

(Slauímbnlď) 1. W i\ter. !)Bclí:

ton. —- 2

1. W \)Dnb. po mb. 3. po Welikd

—- 2. W \\onb. po glaucum.

5.13.Mar

3 Král. — 2. W

\ít. po Medardu. —3. W \íí. po Nauebewz.
. Mar. — 4. W út. \\0 wss. Gmat. —
Trh bobvt. m \\oub. přeb fa3. hl). n\úr.

Sít\'\\í\e\'g.1.91í3\'\t.\\o ©\n\\\.—_2.!531'\t.\)o

Wácluwu. — Týb. trb. fn3. \'bbotu.

Strachotín

Šlapanicc.

Štč\.\a\\e\\\.1.í[3.\'\t.\\o

Na Bartol„

.Wclik. -— 3. W út. \\0 QBamříncí -— 4. W

út. \\0 Hawlu. uDob.

\\ \\)an. trh.: 1. 5130

Dbrác. 213mm—2. Wpond. pťed SJBamřůL—

Stražct
W tm
Zwčst Tyb. t\I\ fa3. \)onb. \\ páteř.
PgM G(Gírnffbfau)
-— 2. W1. bm
přebpřeb
9\\\\\\l\e\\\3.
(©d\iítern). 1. W \'ít. přtb posled.
B. Max -— Šob. hi) pied 103. mír. írl) Štítarv
neb. \\mfov. —2. W \ít. po Bože Wsioup.
St\aš\\ícc.1.!l53
ůtcr. po ibm—tř.— 2. “\
ůter. \\řtb G\v. Ducheml —
po ').aruííthu.

“B. Mmie.

3. W uter.

-— 4. W b\\\_f\\'\

\\ttr. po 93c3bmí3. ím. Kťiže. — 5. W \\t.
po Dbětvm. SB. Mar. — Dob. h'Í) \v pon.
přeb řa3. \\\\'\\. \\chm. — “Šý-\\. hÍ\ ínštcu
ftřcbu.

3. W \ít. přeb Naxoz. B. Mar. 4. 233 \\t.
přeb Nočrt. $. Mar —- Koňsk. \\ bobnt.
trÍ\ přeb faš. mjr. trhem.
Štrmnbcrg.
1. We ftř. po 3 \\cb. post. ——
.We \'iř. \\: $o3. Tťle. — 3. We \'tř.
po 23mm.

——4. !me flř. po S)?cnt.

Sířllfl) (Stťjťeť) 1. W \\íu. přeb p_rpeít. Šumbmg (fšď\\'\\tí\etg). 1. Na Dbrác. SBaw.
— 2 W \\ter erifou. — 3. W \\t. po
— 2. W \)Dnb. po mb. kwět. -— 3. We
Bartol.

— 4. W um.

hurt. po Bož. Tčlca—4. Dne 4. [mm.—

po Hawlu. ——

iDvb. tri) \\ faš. min*. trhu.

Stubcna
2. Na

(Gíubeíu)
Matousse.

\. Na Sana mcpo. -—
—— Welkě

tetu) í\',\\\.: 1.

1. W ponb. po \\.tb. kwět. -— 2. W \)Dn.
pťed QBánm-í. — SDM). ití) o trhu mjr.

Šmitamfa.
1. W ponb. \,\o nom., rece —
2. W vonb. po Sii-hn. — 3. W pond. po
!Damřínci. -— 4. W pbnb. \,\o \bnmíu. —
Dob. tri) \\ \'m—r.po i.\3. mýt. \rI\\\.

Smitawa

(B\uírtau) 1. W ponb. po Hlom.

5. Na Hawlau — .Rbňíř. \\ bob. \\I\\\: 1.
W pát. \,\řeb prmnhn mjr. td). —- 2. W
ponb. \\o \\cb. ímčt. — Týb. tr'Í) faš. \'ířebu

a.\ob

Šwabcnicc.

1. W ponb. \\mfop.

čhmtě \\onbělí \,\DCžrv.Smím.

——
3.2132 pbnba

oMichalu.
Gc!neb.
:. 1.b'm3eb.
W \ít.——3.
po ObWrác.SEW).—2.
po
út. Swatoduss.\ít. ——

4. W út. \)řeb auicl.Wstreřžcem.—5

Wúf

— 2 W \\unb. po Nawsstiw. LB Mar —
3. W \\onb \\řeb Síljim. — 4. W \\Dnb.

po s.))?atíínu. — Srí) na

přeb Smartímm.

'IBcI. \\)Ú. tri). na gelcn. Ethan. — Dob.trb
každých 14. b\\í, \vút. počítaje \\ 1. w roce,
— Týb. \rí) raš. \'\\c\.

——Welci

W ponb. po Siřim.

t\_'\Í\.t\I\c\\\\':

1.

— 2 W \\cr-l. po

Hawln. —— zm; na Im \\ pří3í \'n3. \)cnb.
——Srí) na n\ínu: 1. We čímt. po mam.
skoe Kťiše,

a 2 \\áíleb.

čtmtth).

——2. Wc

ětwrtjpo Siljí, a 3 náfícb.úmrtím—mw.

\\0 íšíí.

a Baf.

— 2. W

minu: 1. W út.
m.

po .5;'\a*.\\I\\.———

Giffňcw (líídmnmig), 1. W \\o .brom. _ 2;
W pond. po Fil. \\ Zak. ——3. W \\onb. pv
Nauebewz. SB. S)?at. ——4. W \\onb. přeb
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| welfa'. 1. W út. po Hrom. — 2. We skť.
chmenteme
pouta.—313)
na
mInu: 1.—W Týý.
ponb.tri)
po tag,:cbntbu.
—
po Welikl — 3. Wňt. po Maťč Magd. ——
4. W ůt. po Šim. a Sub. —- Srí) foňíf.
po kaž. rm)r. trhu.
“řaš.dořht. bpřeb faš. trhem wýr. —- Týh.t
Gifftín. 1. W út. po Soíofu pěst. — 2. W
út— po Banu m čtrmcncí. — 3. Druhý út. wefclív ikun).
1. W ůt. po Markytě. ——2.
w měr. říiuu.
Na Wáclawau — Hluwni h)I). “0.1.59
G[umačcw.
1. W vonb. po 3 .Rráí. —- 2. hřeb neb. fmět. — 2 W út. po Ecovolbu. —
Tťeti pond. po Welikon. —3. Na 3ilji.-—
Dob. trí) o wýroč. mid).
4. Na Hawlua
Il'cl'clí Staré. 1. W út. po neb. fmět. _—
Gewačew (Tobitschaxl). 1. W bm po nom.
2.218 út. po fm. Stojící. -——3.W út. pťed
roc.-. —2.
út. welikon. —3. úr. fmatob.
anjel. fit.-'a; ——4. W út. po pofwiceuťcisať.
-—4. út. po Wáclawu. — Týh. trf) ro út.
w říjnu. — 5. Drubý út. w adwentě. —
W ponb. po Texxesiij — Dobe trip) m liter.

1. W ponb. yo fm. Sto:

$0b1)t.trl)vřebfaš.m))r.trbem.—— Sál).

($itnau). 1. SBrhmípond. n\vnítř.

Iviftcgicc
Dolní
Z.fčrálu
—2. (Uuter:Wisteruiz).1.Wút.
We čtmtt. po (Svr. \\ Merh.

Grýdnín (mám.

iíci. 2. W ponb. po Bartolu ——3 W Wilb

trI) faš. poUd.

pťed Dnbřeiem.

Crllawfa

Na

Siři. — 3. Na

W ben wsscdni po

Jakoba.

——4.

Shu-og. SB. Maru

—- 5.

Na Mikull.usse

ureňetewicv

(zresfmníg) 1. W pond. pv 4.

neb. %!ÍÍÍDllH—z Wpond. po Maro). 5.13.
M.
Qrfficc. 1. W út. po Jmenu 39615 —- 2. W
út. po Sunu me)). — 3. W út. po Naroš.
SB. M. — 4. W út. po sMartinu.
Gřebič. 1. W stťedopostl. ——2. Wečtwrt. po
?BartoL; pabnez'IiŠBartoI. me čtmrt.,odbýwá
se trf) wýr. tčxhož bm. —- Wcl. túí). trl) na
911mm—- Koňsk. a bob. tri) w út. pťed
I)!amnim trhem, paf w út. pťed Yloisiexu

aon) út. po mf). Swatých. -— Sál). 1rhkaz

Gřcobnowállíorawffá

(Mňhrifch stihnu). 1.

W ponb. po 2. neb. pofiní. — 2. mponb.
po fm. stojici. ——3. W ponb vo mom.
— 4. W pond. po Frant. (četař. — 5. W ponb.
po Lucii. —$rí) foňff. adob. n\e čtwrt. pťed
a.4 trhem wýr. —- 51mm) na fob.
esst (Žríefd)).1.5;řeti
poUd. m voftč. —
ízl.2. W poUd. po íBrofovu. — 3. W vonb.
po Frant. ©et. -— 9305. tri). w bm trhů

pťed Matollssem.

mm:. po Frant.
po jménu

čtmrt.

h'Í)u.

)Ularbewicc.1.913út.vo

59mm.— 2. Sířeti

út. vo Fil. a Jak. -——3.W út. po Nanebewz.

B. M. -—4. 53mm) út. vo bamíu. —SDob.
trí) m bm

přcb

\“ fo

trI))) wýroču ——Týh.

Uklr.pr.tiee(Wostiz). 1zW
Těl
e.e —
3. pond.
zvracew.
iBrofova.

wrancw

tri)

pond. po 230;

2. Tťeti poUd. po Matoussi. —
pťed mf). Givat.
1. We stťu vo Wclik. — 2, Na
—- 3. W út. po wss. Givat.

(Frain)a 1. Na “Bowlu. — 2. Na

Slot-innd. --—3. Na Nnml. — 4. W ponb.
po Qbrác. Paw. — 5. Na Dnssičky. ——
Koňst. hl) m íob. pťed Dbrác. 28cm). —
SDobm. m): 1. W sob. po Fil. a Sar.——

2xW íob. po umně—3. Sleob. po Mťchalu.

(íštatting) 1. Na Sab. a Seb.-—

2. W út.

llbcrčice (Nuerfchiz). 1. W pond. poZKrál.
.!IB ponb. po ím. Trojici. — 3.
-— I))I). tri) w út. (1 pát.

líní-om (Hunčow, marina:

——4. We

vřcb Toulássenl. — Dobyt. tri). o kaž. m)).

(313mm. 1. W poub. po neb. wrateníu

btuus. -— 2. Na Matousse.

út.

čtmtt.

——4.W ben mfícbni pťcd mí). Swar.

\v\)roč. — Sál). tri) kaž. vátzf.

'Gwrbenicc

——
o3. Na Fila (: Baf. — 4. Na Jakoba.
— 5. Na Matousseeo —- 6. W ponb. po
Dubí-c). —- Sůl). M). M;. vonb.
míačiflmv.
1. We čtmrt. před neb. froět. -—
2. Wc čtmr. pčed neb. kťižowou — 3. W

Neustadt). 1. W

Segiě. — 2. SDrubx) ůt. w

po neb. kwět. — 3. W út. po

Markytč. — 4. W út. po Jilji. — Wút.
vo Ratcřiuě. —- Stí)

hitů.

a bobbt. přeb

ztrh1wýr.
lvfetíll.1
. W út. po Hromu—-2. W út
Fil.

a .Jak. ——3. W ben po altomčnční

Imřtnu. ——3. Druhý út. po !Bctru a 23cm).
4.813tnmi út. m gáři. ——5. W út. pťcd

.Rrifla SB.—4.91a2ufáňe.—>18el.h)l).ttí)t):
'1. Na gel. čtmrt. —2. 513mm). pťed !Báclam.

Mart. —- 6. 53mm) út. 11:břtgnu. —9.Bcl.
ttI)1):1.!Jl\e čtmrt. pčed SIS—innd.
—2. Na
gel. čtmtt — Týb. ttí) w út. (1 w pát. —
Koňsi. a dobht. ití) 8 bní hřeb itím wýroč.

pťed faš. mýt. trhem. — Stí) na oďilikaž.
sobo tu.

Ušewá
mafop.Uěmeštá(Deutschhaufe).1.Wpond.
— z..)mnb vřeb HBeIíf. — 3. W

-—- 3. Na

Tomásse apost.

——Srí)

dobyt.

lvfetíll
1. W Duchem.
ítt. po Matěji.
We flř.Dolní.
pčxed Gm.
—- 3. —-112.
po Stat-og. SB.Mar. ——Srl) dobyt. pťcd fa).

pond. hřeb mf1.C—*štt\nt.—4.933 ponb. pčed
Lucii. — Týh. trí) m fab.

wýroč. trhem. — C))). a dobyt. trip) mc
flř. ob flř vobeIeč. až bo !IBeIifonoci.

Ivančice mís: Zwančice.
)vcjwanewicc mi): Zwanowice.
MrjUrUslire.1.We
čtwrt. pťed neb. fmčt._

lvifffcw (Wifchau).1..s9.pond po 3 Rail.

.21'13 út. po Nanebewz
W ben pťed rŠamáffcm.

EB. Mar.

3. -—

2. W pond. po Cyr. a Metbodn. — 3.
M pond. po Fil. a Baf. — 4. W poud.
po Markytť. — 5. W pond. vo Nowýss.
fm. .Rříše—G. W poub. po mí). Givat.—
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ložť fe na Bubouci útcr.
!Břební ití) břCb
wssemi 7 trhh. ——Trh na Im a přízí:

51:51; na foně a bob. 8 bm' hřeb faš. wýr.
erheul. -— Týh. trí) raš. siť. a M:.
wngomice.
1. DrUl,dý út. po 3 Rráí. ——2.

Drubý út. po Weliku — 3. Drubý út. po
$a. a Baw. -— 4. fiř. a me čtwrt. pťed
pofmir. — 5. W út. po wssech ngat. —
Dobyt. ní): 1., 2., 3. a 5._ m ponb. pťrd
wýroě. trhp. — Wcl. ují). trhu: 1. W út.
po Sw. fDud)u.-—2. W út. po Wawťinci.
_. Týh. trI). kaž. út. -— W postě jest raš.
út. tri) na dobytrk.
Zábťel) (Hobenstadt). 1. Dne 2. Iehua. — 2.
W ponb. po 2305. Těle. — 3. W ben vo

1. Na ším. a Sub. — z. W íob. pťed
2. mb. abmentní, Eafcmiua oftatníd) hřeb:
níd) mid). — Srí; na mlnu: 1. íTBvbm
pťed Scum“ .Rřeft. — 2. W bm hřeb Sim.
a Snb.; i na tri). přebním. — Tlh dobyt.
a koňstý m bm př.-cb trip) wýroč. — Týbe
tri) kaž sob.

Šoánicc ((štcim'g). 1. W poUd. hřeb 5503.
Wstoup. — 1. W ponb. po !Battol.

Šbár

Bartol. —- 4. Na Worssilu. ——Šrí) foňff.
a bob.: 1. W poUd. vo neb. 1. voítní. —

2.
po
5.
m

(Gant)

1. W út. vo nom. roce. —

W út. přcb skťedopostťul. — 3. W ůt.
fm. Stojící. ——4. W út. po Quant—
W út. vřeb Martineul. —- Dobhs. tri)
vonř. přeb faš. min. trhem.

2. Drubě vonb. po Bož Těle. — 3. W
ponb. po Bartol. — 4. W vonb. vo Worssile. Šcíetama (Schesle:an). 1. ma anateie. _ z.
chnnkU.
1. W vom—.po Boža Wstoup„ _ _ W pond. po fm. Trojici. ——3. SBeLčtmtt.
po Wáclawll. — 4. Na Toluásse avoít. -—
2. W pond. po Martiuu.

Slín. 1. W.út. po Matěji. — 2. W út. po
1. neb. Welik. -— 3. We ítřebu po Gm.

DUchu. — 4. W út. vo ílmv. ffapulířf.—
5. Wc čim-t.

po' Narog.

813. SRM-. — 6.

W út. po 1. mb. abmcnt. — Dob. trh na
ben pťed trhem mír. —.£1')I). frí) kaž. fab.

3noim

(3naim). 1. Na borotu._—2. W út.

' po mb. kýchaw. -— 3. Na Ziri. — 4. Na
Sana Kťest. — 5. We člmrt. po Sturm.
?B. Mar. — 6. Na Šilu a Sub. ——7.We
čtwrt. pťed !mm. 5.13.sum. — thby
1.,
3., 4 a 6. M) pabl na pát. nrbo sob. vb:

*Bautamcnání.

Dob. ití) w ben př.-eb raš.
_ Sály. trI) !aš. hřebu.

m!)t.

trhem. —

gcrawicc.
1. W ponb. nmfop. —. 2. pom).
YOfříš. hned). — 3. prndd
po Wima—
4. W ben

po fm. Kateťině.

a bobvt. m ptwní

bm,

— Trk,x kousk.

(: lv ben po

fm.

» 'Sťat-rřínč.

Stolowe—wíce (Seelowiž). 1. W út. po'DBrác.
*.Bam. — 2. W út. po !!Bitu. ——3. Wm
Šiul. a Bubu. ——4. W út. Welikouor ——

5. W út. po Wčxwťiuci. — iBabue:Ií Siux.
a Sub. m neb. obbúmá fe m ponbčlí.

!Bcďabateli falenbáře lohoto šáleži na tsm, abh fc cbbírateíům jeho wsse:
siranuě a každýul totem bůřlabněii'mvíwwěío. thedeul
na tvím múrvčni
šábáme tubbš mášmé pťednostenstwo wssech těd) obci, jejichž trbh bt) fnab
w něčem brzchhbné nebyli). ah) mi oprawu láskawč zaslati ráčilo, jakož se
jiš (ctes Evin stalo ob některých obcí, jeuž oprawh býwalých onmíů m trzich

fwých bo tiífárm; buh) zaslalh. Roznnli fc, že bopiícmé tito mufcii fran:
Porodni
Bóti. “I.—xf
fe stane, še jiš na rot tato bůlešitá fttánfa falenbářům
m „Morawaxru“
nalícm “1 úplně tmbftí fe objaví, čebož bohužel aš be:.
voíub me muobých kalendáťich vcfttábáme fnab nebobatřcnun býwalých vv.
pťedstawených chanát-I). Nynčjssi wáženř vání Starostowě n wýbornici obecní
fnab'

umu.

ochotué

m:

profpěch

obci

fwých této

x

uctimě

žádosti

Uassř zadost

Beneš :!iulča,
duchowni fpráwce m ochranitelxlč pro'
;anebbalou mlábeš m BrUě, poťadatel
talenbáře.

Wýročni ttbo'wé m Sleška.
.slllsrechtjte (leetétorí)

1. W pouta. po 3

.Rrál. -2.
Na Fil. a 3af.— 3. 913_ponb.
vo Nanebrwz. SB. Mar. — 4. Na činu. a
3ub. — Sirf) řoň. a bob.: 1. We slťd pťed
neb. fmět. — 2- We

ftř.

po Baf.

a 9111115.

— 3e ftř. po 2. vonb. m říjnu. —
fiály.. tri; faš. stťedu.

.!Inbřlffa *béra

((Sngcíéberg) 1. W pout

př.-ebDbrác. s.Bamla. — 2. Na 1. pouh
po %mě. -— 3. W pond. pčed wssu Givat
)Zrnessow
——2

(Benisch) 1. Na 1. ponb. m poně—
W ůter.

po s„Bet. a 83mm. — 3. W

pcnb. přeb Síljím. - 4. W úter. po Rx:
teř. - Týb. tri) raš. stťedu.
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»brabina.1.92a

Bílá
(Wšišwasser)
1.213po pondělčpo
neb. webu
fmrt. ——
.W
4. venb.
EIBelif. ——)
3. W poUd. přeb Matoxlss.em — 4 W
ponb. po mí). Swar.

——Týb

Dne
_

tri) kaž. Etm.

Bíle tvecp (Wagstadt) 1. Druhý čtwr.. w post. _

pc 91.1t05.543.932ar.——
Bubu

— 2. Na Zilji.

—- 3. Na Mikul. —- SDD: ' *bračcc

bl)t.ttf).:1.žlBe

čnvrt. přeb Boz. WskoupdÍ

——2. žBrmni čtmrt. po Boz. sm.
Welký t:)I). trh na zeleu. čtmt.
čtwrt. trí) t))f). a na obilí.

ZasnoUbeni 513.Mar. — 2.

19. bře,)n
—-—
DUe 5.16
4.911:
2. “šumem—c.
—
.W tmětna.
pout.“

(i. Na Šimz a

(U)—a)) W!)rd \\ bob. tvím:

1. W

ponb. predl .kwětnem. — 2. W pond po
2303. Tčch — 3 Na Bubba — 4 W
pnnb. po Michal:). -— 5. Na mlábátfa.

—
;
-—- Kaš.ž

'Rlimfbwice

(Běliz) 1. W pbnb. po 2. neb. port. '
2. W pond. po Sana Kťcst. — 3.
Due 15. gáří. — 4. Na Mikulo — Srí) ;
na mhm:
.SDnc 22. fmčtna. — 2. na „

(Rónígabctg) 1. W pond. po

Bilffo

10. října. — ití) bob))t.:91š

— 2. Na Wáelawa. — Šéf). ttf) faš. ponb.
L'Irnelv (Ságcmborf) 1. W pond po neb-.
; fúóamné. — 2. W vzmb. po 6. neb. melír.

f'á

— 3. W ponb. po Nawsstiw.

Bblnlmín
(Dbtrbetg)
1. Na
sŽlbeíg_uubu.
_; '
3. Na
W vzmb.
po 2. néb.
Welřk
Slamn'tím. SB. wm.

— 4. Na SRi—čbala.—;

Hlawni

Wc stťedu př.-eb SID—clif.,

přeb 5m. SDudmn, a pťed Wánoci. —
Koň. a bob., trí) přeb faš. wýr. trhem.

Bruntal
roce.

Trh na bob. a minu: 1. Na Fiť. a Sat.

ponb. po i

. —- 2. Na Sana .Eřeft.

ióí). trip).

neb.
btllš'tb.
2.
pond.
po Na
ím. Kate:
Tro:
jící. —
.Na —-WawťiUee.
——4.
řinu. — 5. W ponb. přeb Waleut. _—

\

(íšreubentbal) 1. W poUd. po now. '
W bonb. po 2. Mb. post. — 03er

3. W
ponb. —
po 5Sii-ím.
— po
4. Mart
W vonb. ,;
po
Markhtě.
.933 ):onb.

— w). trbfcš. inter. — Sch. ní): 1.f

SB. Mar.

——

4. W pou. po Slate). EB. Mar. — 5 W
ponb. po Dbčtom. $. Mar. —- .Roň. a
bob. M) 1. W ponb. po mb. fmčt. — 2.
W ponb. po Markhtě dne 13. řemenu.—
3. W pond. po Barrot. — 4. W ponb.
vřeb Mikul.

(Dbrau)

1. W ponb. vřcb 3 Jiráň).

— W vonb. po neb. promubně. —- 3 W
poub. vřeb Sunem. —- 4.913 vonb. po po:
wýss. ím. Kčszed — Dob. trb1.W
poUd.
po neb. promob. — 2. W poUd. po pom.

W ůter. po Sii-im. — 2. W ůter. poj
a)?artínu.
fm. .Rř. — I))í). trI) kaž. nonb.
Cifmantl (Buďmantel) 1. Na Matěje. — 2. :©vawa
(Trop:daU) 1. Dne 1. února po 8
. — 2.911:
1. fwčtna po 14 bm'. ——
W poUd. po 6. neb. Smelif. — 3. Na Ma:
3. Dne 1 frpna po S buí. — 4. Due 1.
!ousse. — 4. Na Dnbřeie. — Sól). tri)
listop. po 14 buí. — 913:Lbob.ttí)t): 1. 8
fas. ftřebu a fobotu.
írcimalč
(íšteímalbau) 1. W ben po nom.
bni po fm. Smí. — 2. 8 Dní po Banu
roce. —- 2. Na Sana .Rře.
Na
Kťest. — 3. 8 bni po Baf. — 4. 8 bni
po Naroz. SB Mur. — Iti) na mlnu: 1.
%artol. — 4. Na Mišmar. — Sól). ttí)
ftřebu.
Due 6. fwět. — 2.911: 29. gáři. — .
ničitel-9.1.5113 bonb. mafop. —- 2. W út.
Kazdy trwá 8 bm'. — Týh. trI) kazj stťedu
\beliťon. — 3 Na Blamňtim. $. Marj
a fobotu.
.
4. W vonb. po Hedwice.
prawice (uoppíomíg) 1. SBrmni ponb. po

Srl)čtf.1.913
poud.

))onb. po 3 .Rtáí. — 2. W

břcb Sofcfem.

Fil. a Sat.

—— 3. W pond. ro

4. W ponb. pčed Sunem

.skťest. — 5. W poud. po Michalnd — 6
W, ponb. pťed KateťčnoU. — žít!) na foně,
mlha a bobvtb bma bni přeb fuč. wýr ttf).
— Sól). ctí) kaž. ponb. a páteř.

Frnfftat

(Freistadt) 1. Na Dbrác. S.Bam.—
ponb.

vo

G_.mb. welik. — 3.

Na !Battoí. ——4. Na (ším. a Sub. — 5.
We ftř. po Welik. — Stí) na minu w ben
pťed Šim. a Sub. -— Týh. ttí) kaž. ůtet.

Jabumťmv.

1. W poud. po Dbtác *Bamla.

— 2. W poUd. po Sat. appa. — 3. W
pond. po Šiln. a Sub. — 4. W ponb. po
Fil. a Baf. — 5. W ponb. po prw. neb.
2182111— Sůl). trbfaš.1'1ter.

Jaworniř.

1. W ponb. a m ůtcr. po DBrá:

cení Nawla.

—

2. Na Fil. a Sat.

——3.

Bož
e.
SBD Mi.chalu —
Dewitnikul.
Sfečem.
1. We čtwrtek po bcmitnifu. '—
2. W ben po Božiul ímíioup. — 3. Na
Sim-tina; pabnc:li w fobotu ntb m ueb. ob:
loži se na hubnutí ůt. — 4.
art. —
Wel. túl). ní): 1. We čtlvrt. přeb %$).—
2. We čtlvrt. přcb erik. — 3. We čtwrt.
po Bož. Těle. ——4 We čtwrt. po Micha:
Iu. — Doď. trí) w ben přeb raš. wýr. a
meli. ují). ttbem.

Střebowicc. 1. Na4. ůtcr. po nom. roce.—
_ 2 W út. po EIBeIíf.— 3. W ůt. vteb
San. Kčest. — 4. W út. pčed Hedwikou.

Strnmeň

(Schwarzwasse:) 1. Na Ziťiho. _

2. Na Michala. — 3. W pond. bo Sat.
-— 4. W ůt. pa nom. roce. — 5305. tri)
m ben přeb fa) m)). trhem. — Sál). ttí)

-fúš. pat

Na Safuba. — 4. Na Čínu. a Subu. -— Čessiu (Teschen) 1. W ben po Hrom. — 2.
ůt. ímatobun'ni. — 3. W ))onb. přeb
Maťi Magd. — 4. Bo mato). 5.3.Shut.—

Koň. a bob. tri) na wsseekh ldýr. trí)1).
Týh. tri) tag. ůter. na obilí, ftrmvui \oěci, |
)Iámu, dťiwi a :. b.

5. Na Dnbřejc. — Týh. tri) kaž. .)Iiicbu. a
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fobotu. — Srl) na mímx:1.bne

28 lwět. minou: (Wigstadt) i Na snim. ——2. Wc
_- 2. Dne 9. října. — Dob. hf) kaž. bát.
fiř. pťed bardem. _Súty. tri; 1.91“ čirou.

fBabncfli mn'af na tm bm ímátcf,
fe na hubnutí sob.

wiblm

(meíbcnau)

odložť

1. W vaně. vo nom.

roce. — 2.

W vrub. po neb. fřiš. — 3.
Na Wawťjnce. — 4. W pond. po íštant.

pred Hrom. —- 2. W rond. po 3. mb.
Welik. -— 3. Na Rozesl. avon. — 4.913
ben hřeb

Nanebewz.
SB. Sillaz-. —
ben po eucíi welký trf).

mrůnc

5. W

(Wůrbenthal) 1. W vonb. po ótom,

. W pond. po Sunu .Rřcft. — 3. W
vonb. po Michalud — říší). tri; kaž. bonb.

(žn-af. — Týh. hf; kclžl bonb.

Wýročni trbomé m SloweUka.
,aífčnmyárc fv. _íBrcffv. st., 26. Dub. 26. čer."
mmce. 12. aář. 2. pro).

Doíúa či Dlallbd.

Bdící. "'cř. f:., 3. bťez.nBánewcr.

mauižc.

Ireně.

ft., 7 Ich. 24. únor. 24. hub. 16. čctmna.
24. čermna. 16. ftp. _29. gář. 28. říj. 13.

prof. — Baroiiom. ©ármT. ít., 24. mm.
1. zář. 22. prof. — Bcďow. Trcnč. ft.,
12. Břq. 3. fměr. 21. fw. 25. lift. —Bčía.

13.

fmět. 31.

Marmar. st., 28. M:.

čerweuce. 25. ga'ři. ——Da=

Treuč. ft., 3. únor. 14. bab. 12.

fmčt. 7. čerwence. 16.ftp. 17. gář. 22. pros.
-— Dubnice. Srenč st., 4. únor. 28. dUb.

Sva-fab

Nirr. R., 25. č::mnce. 18 srp. 29
.at-Šem. Ugoč. ft., 21. led. 25.
ftp. 22 aář. 24.1ift.——5iltfowo Nowob.
gář.íefetc

Spiss. ft., 17.1eb. 26.1'mět. 15. čctmcnce.

ft., 7. let;. 26. lwčt. 25. fw.

22. záť.

žorow. usnul. 11., 10. led. 16. fw. 4. H].
— íralm'ta'f,
Dlitr. ň., 25. Ieb. 31. Břn.

24.

list. ——)Zělnsse.

Sit-mě.

11.,

24.. únor. 1. fmčt. 24. června. 6. fw. 9.
řlí. 28. říj. ——Bcregfás.
(mm, Gaeífú),
Berež. 11., 14. hub. 7. hvčt.

13

25. ftp. 3. lift. 20. prof. —Bercnč.

čermna.

nbaui.

1. fmčt.

19. lift -—

10. čer.-mna. 30. čermna.

11. fw.

29. gář. 3. lin.
Gagam. Wress. ft., 24. břeg. 2. čerwna. 23.

st., 2. čctromcc. 18. prof. — Biče. Trenč.

čem. 25. srp. 3. lift. 9. pros. — Galanta.

fl., 27. Ich. 3. fmčt. 16. čermna. 15. gář.

sBuff. st., 10. čermna. 20, frp. — Gems—r.
(33cm. ft., 14. únor. 14. hub. 3. četnma. 3.

3.1ííthDremer
mem), Lidt. ft., 10.
Břeg.16. froět.1.říi.19.vrof—Beini(t.

čermencc. 17. btoi'. — Gauč.

Mani.

fl.,

Nitr. il., 7. Ieb. 10. čerwna. 6. říj. 11. lift.

25.1ebna, 31.zbřcg. 11. ftp. 10.pros. Guta.
aomárř 11.2, let:. 7. Dub. 20. řcrmna.
28. dub. 30. čermna. 29. ftb- 21. říj. 10.
lift. —Břqowá. Nitr a., 13. kb. 3. bťez. 'balzič.ia910mob.ti., 20.103). 19. bťez. 16.
čcmna.15.četmmcc. 1. gář. 5.1íň. 13. prní.
17. hub. 2. čel-mna. 23. Emmu. 25. frp.
'balmn. (Halmowa) ugoč. 11., 2. (cb. 24.
22. náš. 10 lift. — Břegewice.
ar. f:.,
hub. 5. četmna. 14. čcrromcc. 1. prof. —
14. únor. 16. hub. 4. čermna. 29. stp. 3.
óanbíoma. Nitr. ft., 24. únor. 26. fmět.
lili. 22. prof. ——Búš.
Bress. ft., 20. Ieb.
16. čcrromcc.20. Iííl. ——6anišfa. abaui.
24. břq. 1. huit. 6. ftp. 25. říj. —Butfa
ft., 24. buh. 7. ěerwence. 15. záť. 22.
chn. 11.,
četmna. 25 fw. 4. říi. —
prof.—bannffewcc. Šár. ft., 7. led. 14.
Bm'třicc bánífa'. Zwol. ft., 23. It!). 7. kwět
buB.22. pros. — vbanuffcwcc (óanuč fatvu..
1. prof. Bnůřicc _cpmažfřd. Trenčst, 7.
24. únor. 17._bub. 5. čcrmna. 31. prof.—
let). 14. dub. 16. čermna. 11. ftb. 22. gář.
óoňoltow. Sár. ft., 7. kb. 12. břeg. !.
Bu mít. óoní. ft., 28. buh. 20 ftp. 4. prof.
kwět. 14. četmcncc. 24. gář. il. list. — óelič.
Čad) ice. min. ft., 24. únor. 26. flqět. 27.
Nitr. ft., 25. ch. 26. břq. 16. čem—na.
četl-ona.29. ftp. 21. řii. 22. btof—Qímrtd.

—Bcgčam).

tŠtwrtek),

Čmríet.

©árbf1'.ft,25. Ieb.17.1'mot.

Givin'. ft., 10. čcrmna. 23. říj. ——

Bressp. ft., 8. mm. 5. mčt. 3. čer:

mouce. 21. říj.

15. čerwenee. 20. ftp. 1. gář. 25. list. 13.
prof. — ebrabUssier.
Spiss. 11., 25. Ieb.
1. fmět. 4. říj. — ónmcmté.
Benm. ft.,
6. únor. 26. břcg. 26. kwět. 30. čerwna.

ibm-mom. momoíy. st., 7. m:. 3. únor. 31.
15. aář. 3. Iiít. 22. moí. —- mm;. Lipt
bťez. !. lmět. 20. ftp. 29. říj. 3. Iífl. —
st., 27. Ieb. 26. břeg. 19. čerwna. 9. gář.
Dcngelct. Nowoh. 11., 31. bťez 17. gář.
—- Dcrccbnow. Bemn. ft., 30. lmět. 11.
Nitr. ft., 20. kb. 19. bťez. 5.
četmna. 5. gář. 6. prof. —0£>ětwa. 311ml. thělnicc.
ft., 24. bub. 24. gář. 24. list. — Dianin.
fmčt. 24. čerw. 25. ftp. 16. říj.
Nowohr. fl., 2. Ieb. 1. froět. 24. četnma. Jafe w. Nban. st., 26. hnít. 24. čcmua. 29.
“11- fm. 18. řii. ——Doňra'. Bema. fi., 22.
hub. 10. četmcncc. 16.1'tb. 15. list. -—-Do=

Dránima. Zwol. st., 10.1eb.10.

čermna.

16. čcrhma. 22. záť 4. prof. _JDeÚů'ina.

Gemer. 9.2, ..Ieb 12. kwě:.1..srp 9. pros.

„ář.13.proí

— Scholem. 20. fruit. 30.

čerwna.1.ťij.

13 pros.-—3clf1"awa. Gem.

ft., 28. bub. 24. čermna. 1 gář. 19.1i

— Stama. Trenč.stz, 6.1'mor. 20. břv.
20.ťmět.19.čctmna. 22. mm. 22. záť. 3. list.

14.2.
bent. ft., 2_.f_mčt.23. čcrhma. 18.

čcwo či lmmřář. Berežst ., 7. kb. 10.

řii. — 1iapnssany.Ščxryss.s!.,12.bťezd
l_ícrcůúr pri Bem-ogni. Zexnn ft., 24.

bťez. 24. Dub. 10. čern—na. 29. ft)). 3. lift.

čm'omce. 6. ftp. 15 gář. 25. list. ——1řež=

10
—
28.
llíc

ifammm.

únor. 22. bťez. 13. fmět. 16. šermu.

'l4.

matt. Spissj st., 10. bře). 3. ma. 16. čcrmna.
15. gář. 13. vrof. — líláútcr.
Turč. ft.,
9.1cb.

16. čel-mna. 29. gář. 6. prof.

;Rněžnoncb Snir.ťdo Gvin' st.,13. kb. 19.
Imět. 23. čgrmna25. írp. 3. lift. 15. prof.—lic:

máme při Dunaji. „Román ft., 1. fruit.
30. čet-mna. 4. říj. 1, prní. — “Komjati“
ntb 1sosnjaty. mm. st., 20. led. 26. bťez.

15.čcrmencc.26.111). 19líft.15.prvf.—
Iícftelam). Šop. ít., 17. buh. 30. fmčt.
11. srp. 22. gář.—1íefficc.albaui. ít., 20.
1:1). 1. _fmčt. 27. čet-mna. — lít-mmm.
Tek. ft., 5. Imčt. 2. frp. 2. řii. — :!írcms

pad). Spiss. ft., 24. Dub. 22. génia—link
vina. Zwol.
6.1'mcr. 31. bře). 30.

čcnvna. 25. fr? 28. říj. "2. Nof.—Blu
bín čelní. Draw. ft., 24. únor. 14. but).
30.čermna.15. gář. 24. (in. ——lillrinm.
Sar. ft., 25. In:. 1. hvčt. 16. stp. 29. gář.
ťcčnifc. Trenč ít., 26. fmčt. 25. čerwence.
29. )ář. 9. prní. ——Eclcs. Bmm. ft., 7.
Ieb. 21. bťez. 3 fmět. 11. in). 15. ář. 19.

lil? — (copelbow.
bťez. 2. čcrmna.

Nitrd ft., 17. žen-24.

14. čermcnct. 22. gář. ——

i'm—warn) welfč. Presspd ft., 13. led. 12.
břez. 26. fmřt. 21. čermmce. 11. ftp. 22.
gář. 17. list. — L'cmin. Sef. ít., 7. (eb.
7. bub. 19. čenma. 25. čmvencc, 29. gdř.
——£etvcčc.
Spiss. ft., 2. let;. 20. fmčt.

25. čcrmcncc. 16. říj. —- [iůčtcwá

Sunni.

-—llh)jawu.

Šlitr. ft., 29.1cb. 26 bťez.

11. čctmna, 30. čhmence. 10. záť. 29. říi.

dros. -—11Inifftl), Griff. ft., 7. tub.
llíoncčef. Nitr. ft., 28. Ieb. 29. bťez.
čmvna. 25. ftp. 21. říi. 24.191. —
brd. Pťessp. ft., 3. únor. 5. kwět. 24.

čcrmna.1.3ář.11.1ift.—mečn)řamcn.
Nowobr ít., 14. únor. 24. bub. 19. čerwna.
14. četlnence. 11. lift. 4. prof.
Námět). 9. but). 17.bub. 25. četmence.Lprof.

lTámčíře. Drum. B., 13. led.12.bťez.
13. prof. — Haflwač

5 list — něm::

.Rom. ft., 23. ftp.

pri 'lírupině. Hoxw.

ít., 20. Ieb. 31. Břcg. 23. bub. 16. čcrmnu.

1. ma. 8. lift. — Němcowcc.

ar. ft.,

13. Ieb. 3. kwět. 26. říj.
Hčmedá
[i).—:e. Lidt. ft., 25. (eb. 24. Dub. 24. čtrm:
na. 22. )ář. 22. prof. — um.—.. Nite ít.,
10. Ieb. 24. břcg. 19. čcrmna. 2. čmvmcc.
28. řii. 22. prof. ——nemá Báně. Tek.
11., 13. kb. 30. fmčt. 24. čcrmna. 9. )áři.

3.1ífL —- Hc má Běla. Gpiš. ft., 3. uno:
tu. 10. černnm. 19.1ift.
Howlá 11935..
(š)—iš. 17., 20.

frpna.

Hogvc

Uirsko

nač Iím'ucí. firmě. ft., 10. uno_ra. 12.
bťež. 22. Dub. 21. řemenu. 20. rl). —

Hamé mřftc "do quem.

Trenčl st.,

17. únor. 28. buh. 16. četmna. 18. frpna.
". gář. 6. říj. 3. list. 20. pro. — nomé

Sámfl). Nitr. ft., 4. í.)mr. 14. but). 23.
čermna.

24.

(tft.

13.

prof.

—— 110ml)

o)Sl'ejfftát
ft., 22. Dub.
raft) při mih-.
D..r1netád).9bmoí)r.ft.,

19.

st., 3. únor. 1. kwčt. 22. čerwence. 29. gář.

£ibicc či Buňka.

"ešviítí9., 8. únor. 2.

čerwence. 3. list. ——!Iiůewa.
Gviíf. n.,.
24. unor. 14. hub. 2. čcrmna. 2. čermglce.

16. ítp. 20. říj. 6. prní. —-£ipmm.

(žár.

ft., 12. but—.7. čcrmna. 29. ft)). 25.[ift.—
íisfa.
Scum. 11., 21. břeg. 27. četnma. 29.
gář. 1. prof. — L'učcllec. Nowoh. ít., 14.
únor. 7. fmět. 19. čctmna. 2.čermencc.15.

3ář.18.řij.

10. prof. _.. .ťuipcriřcrf.

*Břcííy. ft., 3. num. 3. h).)čt. 3. čmvencc.
21. řií.
máča. Bonnu. ft., 14. bu'b. 27. c'ermua, 27.

ftp. 15 gář. 11.611 4. prof. — marnfíc
bom. ít, 14. but). 25. ftp. —11íatčjowice. ,
Špiií. ít., 6. únor. 10. čmmm. 6. frp. 19. ;

Im.—1Hccemaifwůšfíní.mbauj.ft.,
4.1eb.'17.bub 21 čttmence.11mm.—

IÚťCtujaifn'Íšl-ll'.

sJlbaui. ft., 15. buh. 2. čer.

wence. 9. )ář. 1. prof. ——1_Tíebér wclřn').

Romarjt., 25. (eb. 6. in:. o..prof—ll'li=

chalewčc. Sema. ft., 3 únor. 7. fmčt. 3.
čermna. 16. ftp. 18. říj. — llícíbama.
?lbaui.

ff., 24. únor.

weuce. 3- [in.—memu“

2. čel-mna. 14. čer:

(Blah) sDiax-ot).

Seton). ít., 28. Ieb. 8. tub. 22. buh. 24. čtrmua.
22. čermencc. 23. )ář. 28. řii. 16. maf. —
moffewcc. Turč ft., 22. lcb. 7. fmčt. 18.
čctmna. 6. ftp. 24. záťe 5. lift. — Muffa:

obřeg.
17. 14.
buh.buh.
6. T511).
6. vrof.
-— 9.
Q))Tam)
Tek. ft..
.fmčt.
25 ftp.
vtoí

Dejinct.

$:ešv. ftž 6. únor. 22. buh.

čermence. 28. fw. 4. říj. 25. lift. —

Díawcc. Šárhša

ít,

7. led. 24. bťez. 14.

čtu-menu.
17. lift.
-— chffiwcc.
,22. únor.
10. but).
17. gár —-(Bema-.
Dle:
\'21':
wtc.
12. břeg.
2.9
mí.Zwol.
— ít.,chbmbí.

1.2.íBrcšp.
čermcncc. LHS).

Dub. 15. adí-'. — Dobbrabi.

Spiš; ít. 25.

břeg. 28. fmčt. 18. Ecrmua. 9. gář. Elm-ní.

_).TOčbračí. (Jem. \1.,25.Ieb.11.
.proí. — povolíme. Sdiš.st. 25.1eb.

112. hvčt. 30. četmua. 27. říj. — Dovrao,

Spiš. ít., 7. bub. 15.2říj. 6. prof. —Dctot,
Scum.
břeíž Daluben)
čmmm. 30.Srenč.
čermna.
10. ftp.11.,
9. 8.
moí.
6.
7. led. 28. bubnu. 2. fmět. 15. „dr. 3. lift.

Diáwnc něma-té. Nitr. st 11. bu„
8

fmět. 24. šermu. 2. čermmcc. 1. gář.
— )Jtcwne nonvam'fč. Turč. ft.,
“

26. fmét. 24,3 čermcucc. 20. řii.

míř. Trenč. ít., 28. buť). 30. ěttmna. 22.
moí.
]Jřcífe lv. Šarš. st., 28. led. 16.
čerwuu.
_10. fw. 15. gář. !. pros. -

Dreí'wnrcf či Břctiůawa.
(eb. 31. břcg. 30.

hvěhm.

2.9. záť. 13. prní.
11,20.

Brešp. 11,520.
2. čctmence. 1.

Dřiwičč. Witt.

[c_b.19. břeg. 3. kwět. 11. ftp. 15.

143
zčeť.18. říj. 11. tm. -

umírá.

Šrenř. &.

12. břeg. 24. dub. 24. řcrlvna. 11.. frp. 19
llst
Difftcrf,
EBrcč. ít., 11. list. ——

Špul'ancc, .bmtt.ft.,17.únor.

2-1. hub. 2.

čcrmencc. 1. gář. G. prní. — numer, Gr:
mcr. ít., 2. leb. 14. Dub. 3. lift. 22. prof.
Babice, Dlitr. ft., 14. čcrmenn. 11. lift.
Babefícwx,
Šlitr. ft., 7. let). 3. kwět 2.
čermna. 2. čerwence. 15- gář. — Itabwan.
Zwol. ft., 7. fmčt. 7. čcrmmce. 9 zcir. 1.

prní.

Hain.

Sten. ft., 3. bře
res. 28.

fmčt. 19. čermna. 1. gáři. 27. říj. 9. moí.

— líntřcwa, Geul. ft., 25. led. 3. mm
20. frp. 13. prof. — helvúčc welifg,
(Shut. ít.,

,

19. bťcz. 13.

16. prof. — himajcč,

čumim.

22. gář.

Gem. ft., 29. Dub.

Šem:
grin.lift.Prrss.
ft., 12. bře,.
18.
fťD.3
— Šmnoš.
Git. 24.
ft.. bub.
5. dub.
10. čermxn. 4. ftp. 13. prof.—Štámnicc.
Jbont. ft. 12. břq.

čctmm.

17. b_rcl. — >títníť.
(53cm. st,
18. in:. 18. řii. ——Šúrmm

17. gář.

25.lcb. 1.kwčt. 10.ftp.5[iít.—

2G. kwčt.
Nitr. ft.,

Šlvcba

[an Spiss. ft., 14. čctmmce. — „stará
Gani. Nitr. ft., 7.[eb. 8. buD. 1. čmsmcc.
19. fw. lG. gář. 2. pros. — Stará wee.
Gpifí. ft.,

14. buh.

30. černma.

4. říj. 9

prní. — Staré. Samu. ft., 22. lcb. 24. řetmna.
26. čermcucc. 29. gář. 1. vroí. — Střcba
při lvabu.
2. Ico. 15. fmčt. 24. čcrnma.
16. írv. —-—
Strepřem.
Bema. ít., 2. Ich.
17. buť). 30. fmčt. 19.čcrnma. 25. ftp. 29.

říj. 13. prof. —- Shlpmva.

Elšrďípďt., 17.

24. čermna. 29. gář. ——líožcmůcrf,
išivt.
ft., 7. kb. 19. Břcg. 30. hvět. 29. gář. 1.
prof. — l'infmif při »branč, Tek. 11., 3.

Dub. — 1. hvět. 25. čermmcc. 20. írp. 'G.

února. 4.1)tof.
línnmwl'fa Sebota,
"(Sjcm.ft., 7. (eb. 14.bub.15.hvřt
14.

24. Dub. 15. hnít. 25. čet-mute. 9. gář.
13. iii.—Smí.
.Rum. ít., 4. bťcz. 16. fmčt.

17.čeno:nce.13.3ář.—

čcrmmce. 19. frp. 21. říj.

Sabinow,

Sar. ft., 24. únor. 24. buh. 24.

čel-mna. 15. záť. 9. prof.
Salta vši
Spin,
„€)-ent.ft., 5. bub. 27. čermna. 22.
čermm.29. ftp.19.1iů.——>'cbcd)lc[n).bont. st.
25. led. i. fmčt. 24. čermna. 22. čel-menu.
15. gář. 25. lift.

—- Scžam,

92911300.11.,

25. lcb.12.5ře5. 21. ha!). .fmět. 29. fw.

-— Secowcc,8nnn.1.,
fmčt. 21.

Sčíllicc,

12. břq.15.

čcrmmce 29. gář. il.

lisk. —

Turč. 11,7. led.

>ugct. “mat-m.

11,4. Břeň.10. červnu. 1. ftp. — Swatú

zlnhm'n. 3. bťe;l10. írp. 19. list.- Swató

Bcucůift.ici.1t„25.[cbna.2l.5ře„.10.
čermna. l.3ář.——$w:.t1')5iřl.

Prcss. st.,

27. leč. 24. buB. 15. čermence.

16. říj. ")

lift. 22. prof. —.<m.1t|')2íříž při vbrenř.
Tek. ft., 3. únor. 23. dub. 30. čet-mna. 18.

srp. 6. řii. 24. list. — Smah')

martin.

Eurč. ít. 24. únor. 17. buh. 2. čcrmna. 11.

1'

frp. 25. ftp. u. lift. — Swatí) Illitnla'é.

Preš:

L'ivt. ft., 17. břeg. 2. čcrmna. 25. m:. G.proí.

14. buh. 26. fmšk. 13.

Cala. Zeuul. ít.. 22. lab. 4. bub. — 'Carč...

Lčptr ft., 3. únor. 21.bře3.

fmřt. 24. čermntce.3. “ft.—Sent:,
put. ít., 7. kb.

lift. 22. prof. —Snčmm.

čet-mna. 1. g-íř. 18 řií.
Smicc,
Mitt.
ft., 24. běeš. 5. fmřt. 23. šerm-aa. 21. čer:
mcncc. 28. ftp. G. říi. 19. list. 22. pros.

©ir.1t.,17.břcg.

-— Sermon,
(Sřťcdissrě), Wrešp. 11., 13
kb. 27. četmzm 22. čcrmencc. u. lift.

— ď.1t.'..£om.ft.,
28. Dub. 10. čcřmna.
29. srp. 13. řii. 5. (in.—Gorana. str. ft.,

řmvna.16.frv.

10. Tyl-eg.30. fmět. 9, gář. ll. lííl. —'€evlťi.
24. bub. -—G'cpíicc. Spiss. ft., 2. čermna.

Scrcb,*13rcšv.ft.,2.[cb.1-').fmřt.2l.
leb. 21.

— Svrcnč, 53mm. st., 7.

břeg. 24.

Dub. 30.

čmmta. 14.

čermmcc. 6. fw. 3. listd _Sfečann,

Nttr.

ft., 20. (eb. 4. čcrmence. — Sfaíicc,

Nitr.

st., 3.

únur.

18. bře,—,.27.

fmět. 29. čer:

3. fmšt.3 lift. ——Gar=

cal. Benn. ítol. 3. únor. 7. fmčt. 6. ftp.

11.Iiít.— $.1rčeíífčr.92itr.ft., 25. frp.

29. gdř. ——chlice.
SZL-cné;st., 19. bťez.
39. Emčt 30. čcrmua. 1. gíř. 9. prof. —

Gisomrr.Gem,st, 17. led.19.kwět.1l
írr. 5. lift. — čofaj.

Bema. ft., 24.1eb.

mame. ——Síemcinfá
L'ipžc, Zwol. ít.,
Ieb. 17. únor. 10. čcrmna. 25. čel-menu.
i'.
Sobota spřsská, “čpí-Ř.ít.,
Ieb. 24.1)115. 25. in:. 3. Iíít. -— Sebeti:

26. Ne;. 26. čcnnencc. 22. gář. 8. řii. 22.
pros. — čepelí-am; malé, Tek. ft., 7. Ich.

fftř,9'titr. 11,24. únor. 22. Dub. 16. ftp.
22. gář. 18. řii. 9. prof.
"""

hučí. 26. čermmcc 11.a25. zxiť 8. říj. —
25 lift. — "u.rcbifícwrc. Scum. ft., 10
ch. 5. Emčt. 13 m. 13. říj. —- Grnawa.

ít., 25.1eb. 26. břeg. 24. hub. 6. hvčt.
24. čermm. 9. gář. 25. říj. —- 57.00 N;,

Svítí,

Hont

R, 24. únor. 24. přcg. 19J

[. fmčt. 24. šermu 25. srp. 25. lift.—
Gorna. lorňan. ft., 3.1'mot. 18. Břeň.3.

*Breííp. ft., 22. lab. 10 břeg. 24. dub. 16.
čcrmna. 25. čcrmmcc. 15. gář. 28. řh'. 6.

fmčt. 4.1'rp. 23. gář. 3. lift. —- Saně erf,

vtoí. — Ernewcc.

mu:.ft, 14311310. crmna. 'írp.18.řij

Ecrmna.tl.frp.16.řij.13.proí —-Grfiěna'

Saruš. Súr. 11.,2. Dub. 15. če cm:. 20. ftp.

12 "ít- — Šarlním

mclfc'. Tek. n., 22.

led. 17. břc5.16. hub. 4. čmvua. 22. záť.

24 vrof—Šamín.

Dzin.ft., 29.1cb. 26.

bťez. 14. fmčt. 13. ftp. 17. ěúř. 22. říj. 3

prof.—Šcúcš četní. Šar. ít., 22. kb. 18.

hub. 2.
24. 14.č_ermmcc.15.
Iift—Scíc. Silin. gář.
ít., 28.
Dub.
26.fw.
fmčt.
—

Lipt. ft., 24. únor. 10.

Drum. ít, 10. 1'.mor 24.bu“.10,čermna.
18.|rp.17.
list. ——Gugar při L'učcnci.

91cm.
ít.,
.ch. 4.7but)
2.111: 4. říj. -5.
Gummyízťurňft..
.[cb.10.čerm.m.
lift. -— Gmlmííín. Draw. ,27. lrd. 1.
hv čt. 15. gáři. 3. lift.

raněn,.

Bema. ft., 14. butt. 2. čermmcc. 1.

záť. a.list. -—11jlef.92ítr.ít.,26.fmět.

144
6. ftp. 25. lift. 22.btof.—11iíafvřiďifc.
Ugoč. ft., 9. leb. 5. fw. 5. lift—língua“

'
|

mifl'. Marmot.. ft, !. gáři. — mlam'l'ě.
Spiss. st., 17. únor. 17.bub.—lvrá5[alm.

či Jvuímar.
lingua. 11.,25. teta. 12. bťez.
30. hvřt. 19. čermna. 25. čermmce. 9. a29.
gáři. 25. lift. — Nrmín. Witt. ft., 7. bub.
30. fmět. 2. gář. 1. prof.
lvabfcrl'. Nowohr. il., 2. Ieb. 23. tu!). 22.
šumem-e. 25. gář. —- Ivan). Berež. ft., 2.

i
!
É
,

za. ft., 24. úucr. 17. hub. 5. fmět. 1. srp.
25. lift. 22. prof. ——wranewo.
Snu. st„,
14. únor. 24. hub. 2. čet-tomto. 20. ftp. 9.
vref. — Ivťbewě. Nitr. ft., 24. únor. 14.

Dub. 19. fročt. 16. čmvna. — lvrbewcc.

18. říj.

Nitr. ft., 20., led. 31. břeg. 12. fmčt. 23.
_ čet-mna. 1. gař. 3. Itft.

15. prof— lvaríll. Treuč. ft., 27. kb. 16.
čcrmna. 14. četmmcc. 15. gář.-—)Uáffa'rut.

gaúcfřcťl). Nitr. ft., 17; hub. 28. fmět. —
sacrcw.
(Zborowá). Scřra ft., 25ch. 14.

Ich. 5. hvčt. 19.

čcrmna.

1. sář.

'

SBreffp. ft., 24. únor. 18. čermna. — 20.
ftp. 15. říj. _ wem—;. Spiss. ft., 28. let.
14. hub. 6. čcrmna. 1. řii. —welfá Jo.—..
Ybauj. ft., 8. buh. 2G. fmčt. 22. gář. 22.
prof. -— metr.—: Slatina.
Bmol. ít., 25.
led. 16. června. 11. Iift. — Ivclťd 113W.
Orad. st., 13. Ich. 3. břcg. 28. dub. 1. ftp.

buh. 27. čcrmna. 26. ftp. 28. říj. 25. lift.
--—39mm. _Bemn. ft., 3. Ieb. 24. únor.
1. prof. — Šcrncwicc.
Tek.r 11., 27. Ieb.
16. čctmna. 28. čermmce.— ilina. Trenč.
ft., 10. únor. 10. hub. 5. fmět. 23. čcrmna.
25. ftp. 18. sáři 20. říj. 15. prof.—5w0=
Ícu. Bmol. ft., 24.1'mor. 17.bub.19.četmna

6. žil.—wclté

4. záťř.22. pros.

Gepelčano. Nitr. fi., 10.

čerwna. 22. čerwence. 22. ftp. 6. prof. -—

Spoluúčowé Debictwí fw. Gorilla a metboča.
(Dodatek fc fttanč 26.)
UrozeUý sBárt hrabč

Syloa:TaroUea,

100 SI. ftř. ——íBeI. iBán Matčj
Brocházka, prof., 10. — Wel. SBán grant:;utomffí), fatář,_10.— QBcl.£13ángrant.
Bhstťický, kaplan, 10.uWřUceUzZástčra,
10. _SŽBeI. SBán gabian Hladký, 10. ——

Wel. BáU Wáclaw žRoubaI, Eaplan, 10. _

SBán %. $. 5 Wranwa,
10. —
Wel. BáU Josefowčtoň,
10.—QBeI. SBán Wácťaxd Nasska, farář, 10.—9.“£3cI.!Bán
San Wrzal, fapIau, 10. — $. Sofefa Nňžřčkowa, 10.—£Bán íšrant. ŠáIeQ, 10. —
Wel. £Bán grant. Frůh, farář, 10. — EBán íšrant. Matusska, 10. -— SBán grant.
Nezwal, 10. — EBán žlutonín RIima, io,—SBán Saul Round), 10., — !Bán alu:
tonín BoUchlý, 1t).dn SB. ?lnna Brtxcřčkowa, 10.—©řoía

!DIalfTičfáw Čechách, 20.——

Wel. BáU Raul Kratochwile, farář, 10.—SBeI. S.BánLeo Capka, řapucín, 10. —
Weld BáU grant. Cgifcnfeft,faplan, 10.——Důst. SBán %ttnnín Weirer, dčkan, 10.—

Wel. mda grant. Swejda, 10.—£Bán San Gottwald, 10. — SBa'n?Intonín ©ottr
maIb, 10. —- SBán antonín Sigoucblf),20.—SBeI. SBán Brant. Kofa, farář, 10. —
íBán Zosef Krejčiť, 20. --— Skola Bhstťi,cká, 20. —- ŽBán Szomáě Rubica, 10. —
Wán Brokop Bantoček, 10. ——Wcl. £Ba'n Siři Sřaraó, farář, 10. — Wel. SBán
33. Fňrst, řebiteI česko:slowanského chrámu Matky Boži na nábřcší mc WťdUi 10.—
íBeI. SBán 3cfef Bascka, tapIan, 10. — SBán Martixr Stan—if, 20. — SB. Ratcř.
žmoboboma; 1,0. — SB.Zosefa Wťawa, 2Q.——*5iíiáíníSebnota tatolíďá m £Bofo=
ťicich, 20. ;
nibáma osady Lnáťské xv Cecbách, 20—365)
bobrobinec, 5. ——
žlBeI. SBáu
eúebitt $:cbal,
; Smančic, 10 51. ftř.

iBognámeaánt.
'

_

farář,

20.

—— SBán Zosef

Na bubouci rok příneíe nábíalmbář

bebnářffg') miftr

ctčm)m čtenářům fmóm 6 pomoci

Božt jména wssech fpoluúbům Dědictldi fm. Gmina
rozmnoženci) w aberednim pořábfu.

*órubffi

ŠUedar,

a B)?ctboba (iať beufáme,

hojne

,.,

cm:;Iowě tiskU.

Na Bráně 2. řábcc 14. má ftáti: cbirá, na ř. 27. ftřcbu, a na ř. 31. fufuí. ——Na str.
3. ř. 7. čára. ——Na ftr. 5. ř. 33. ffíafomitómi. -— Na fit. 7. ř. 4. brfálh). ——Na ftr. 14.

ř. 42; hal. — Na fit. 29. s. 3. gáfcnů. — Na sir. 30. s. 15. obftarárvá. ——Na fit. 37. ř.
4. ochrauitrlna.
— Na slr. SB. ř. G. fbe, a na ř. 43. fqnamcmali. -— Na n. 91. ř. 16.
!Bombaftue. ——Na fit. 92. ř. 16, k tomuto.

"QW—m.

Ghíab.
.

'

.

Strana.

llmob. D lilřf'lci.— Prwui dwa arím obsahujl celoroční faltnbář,
čtwrtě mčíice, zkusseuosti o powětruosti a úrodnosti tofu,
E gapiíománi

udaloski .: účtů

11611

hofpodáťskúch, poučeni o postn„

wýchod a sápab skuuce i mčíirc na fašbí) bm, a Kuauečůw
Brtev) falcnbář.

Scdmeroswobodxlých
uměni,bar I nomčmuWÍII...........

1

Kd1m šímvtopid i'm. (Smůla a Methoda, apos!olů Glomanůúďy..

ůpumiufull-l fw.Chrjlla.. Methořa
.....

. .

'..........

Dčdictwi
ím.Cyrillaa :mcthcba
....................

17

Směnafvoíuúbůw
tíbošDč
hirtmí
..................

—
. . 22

ufřřebni
Scbnch)
tatolíďč
íta'ncn'b,
...................

. tichu-ici
řáb...................

Qchranitelna

27

\;........

vlo samčí—clou mlábeš pro *JRomlpn a Sloane.

29

. . . . .

Najbrad,
16báíui
............................
, 9m z ewa-f_m
w sil—mafia).
. . . . .“..............

35

“141

_.. . 50

Wýpiskyz .Rníln; vamčtué mčůa *Bruítěioma,ob r.1583.

Bas
Gafad
..... ' .....................

.....

551

...... 59

“ mogňiřenvíl min) kčesfaslsto:kextolické a swrchowmwst šumu.

Státmíciv,
nemela
............................

. .

.

$.ifnč..:..........;..... ........ _...........
(icfipbíínč
obrázku.
..... „......................

'SrntĚa
seskutečného
g_íwota.
.' ........

10

_._. 15

-..............

63

65

77

'79
117

Dtolóébobrčram) pčš bospodáťea řcmefínift;
...........

.. . . 120

Pťehled falenbáře zidowskébol —- Batmčni filmu

;—

a měíícc.

“normální
dnowé
...... ...................

Swati vah-sumě gcmňtí. —-_Sažba pciftotvněbo. — Škála fot:

temní
čiliítcmplomá
........................

Wýročni ttúmué na Morasdě, w Slezsku a Slowensku.....

Nowě pťistoupli hrotu" ibčbírtrgi fw. Chrilla a Methoda. ......

127
128

'. . . . 129
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